
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 كلّيات و آیين نامه اجرایي 
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 :العالي(همقام معظم رهبري )مدظلّ

 

در کشوری که بر اساس اسالم  ادار   »

می شود هماله مالرد  با الا رالادر باله      

 «.خوانان درست ررآن کر م باشنا
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 :پيشگفتار *

1؛َينهى َعِن الَفحشاِء َوالُمنَكِر َوالَبغِى َو ُيحِيى الَقلَب  لُقرآِن َفِانَّ الُقرآَن ا  يا ُبَنىَّ الَتغُفل َعن ِقراَءِة :)صلي اهلل عليه و آله و سلم ( پيامبر اكرم
 

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

 

   

 كريمقرآن ،رت حقّ و سرچشمه اليزال معرفت الهيالخطاب حضيقيناً تنها منادي حقيقي هدايت و سعادت بشري، فصل

رواندي، فدردي و    ،كندد و تمدامي آالو و مشد رت روحدي    كه هر تشنة جوياي معرفتي را به قدر عطشش، سيراب مي ،است

در كشوري كه ظلّ عنايات خاصده قدرآن و اهدل بيدت عصدمت و      حال نمايد. اجتماعي و معضرت جامعه بشري را درمان مي

كليه مسئوالن كشور و بده ويد خ خادمدان امدور      شود، برو زعامت عاشق و شيفته كرو وحي مديريت مي «هم السالم  علی» طهارت

كدردخ و   فدراهم در بين آحاد امت اسرمي  ،قرآني هايآموزخقرآني، واجب است بيش از پيش بستر الزو را براي رشد و تعالي 

 نمايند. ايجادكريم را به صورت منظم هاي آموزش قرآنزمينه

 افدزايش  ضرورتبا اعتقاد به و در جهت نيل به اين هدف مقدّس نيز  الكریمآموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن معاونت

وظايف سازماني خود، مصرّح در سند راهبردي  1عمل به بند  در راستاي ودر بين سطوح مختلف جامعه فرهنگ قرآن آموزي 

تربيت نيروي »هاي كریم در بخشهاي قرآنتالش در جهت توسعه كمي و كيفي آموزش»سازمان دارالقرآن ال ريم )با موضوع: 

كلّيدات و  (، «و تفسير قررآن   مفاهيم، حفظ، ترجمه، قرائتهاي در رشته« هاي عموميآموزش»و « هاي تخصصيآموزش»، «انساني

الزو زيدر نظدر   ز بدازنرري و اصدرحات   پد  ا را  «كریمآموزش قرائت قرآنتخصصي هاي برگزاري دوره» دستورالعمل اجرايي

 نمايد.ارائه مي  1931جهت اجرا در سال شوراي تخصصي آموزش سازمان، 
 

 

 و پژوهشآموزش  معاونت

 الكریمرالقرآنسازمان دا                                                                                                                              
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 هاي آموزش قرائت قرآن كریمجدول مشخصات آموزشي كليه دوره

 دوره عنوان ردیف
 ساعات آموزشي

 پيشنهادي منابع آموزشي نيازپيشدروس 

 قبولينمرهحدنصاب

 پایاني
ارزش 

 آموزشي
 شفاهی کتبی جمع عملی نظری

1 

 4قرائت سطح 

) علوم و فنون قرائت 

 ویش تحقيق گرا -پایه

 (تدویر

01 01 01 

 3قرائت سطح 

)يا  2و مفاهيم سطح 

قبولي در آزمونهاي 

 معادل(

 حاجي شريف( -.تجويد مقدماتي نور) خواجوي0

دهمههرا  نههرز ا هه ار  )موسههوي دلههد ( 0. حليهها القههرآ  2

 آموزشي مردوطا

 -نيهها( )سههدود 0.آشههيايي دهها قلههم قرائههت )تجويههد   3

 اندشارات هجرت-قالّمي(

 

01 01 
01 

 ساقت

2 

 5قرائت سطح 

) علوم و فنون قرائت 

گرایش  -تكميلي

 (تدویر تحقيق و

20 00 01 

 1قرائت سطح 

)يا  3و مفاهيم سطح 

قبولي در آزمونهاي 

 معادل(

 ) موسوي دلد  ( 2.حليا القرآ  0

 . هير تالوت2
01 01 

01 

 ساقت

3 

 6قرائت سطح 

) علوم و فنون قرائت 

گرایش  -پيشرفته

 تحقيق (

20 55 01 

 0قرائت سطح 

)يا  1و مفاهيم سطح 

 قبولي در آزمونهاي

 معادل(

 ) موسوي دلد  ( 2.حليا القرآ  0

 هير تالوت .2
01 00 

01 

 ساقت

3 

 7قرائت سطح 

) علوم و فنون قرائت 

 اي (حرفه

 ) گرایش تحقيق (

01 11 01 
 0قرائت سطح 

)يا قبولي در 

 آزمونهاي معادل(

 دلد  () موسوي  2.حليا القرآ  0

  هير تالوت .2

 00 01 معماري تالوت .3
01 

 ساقت

4 

 8قرائت سطح 

) علوم و فنون اختالف 

 ) گرایش تحقيق (قرائات (

 

 واجدين شرايط شركت در دور ، دا حدنصاب الزز درسد.تعداد در صورتي درگ ار خواهد شد كا دور  اين 
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 «.نّي تالوت نماو قرآن را شمرده شمرده و با تَاَ»... 

 (4)سوره مباركه مزمّل/آيه 

 مقدمه    *

هاي ديني بودخ هاي اعجاز قرآن كريم كه هموارخ منشأ جذب بسياري از مردو به سوي قرآن و آموزخبي شک ي ي از جلوخ

سدورخ مباركده    حبنا به نصّ صدري  همانا قرائت فصيح و آهنرين قرآن كريم همراخ با رعايت قواعد تجويدي آن است. از اين رو

»           را بده « ترتيل»كه 7 و فرمايش گهربار اميرالمؤمنين «رَتِّلِ القُرآنَ تَرتيرً وَ... » فرمايد:مزّمّل در باب تروت قرآن كه مي

در اسدتمرار فرآيندد    دارالقارآن الرار م   ساازمان  معاونت آموزش و پژوهش، ندمعنا فرمود 1« حفظ الوقوف و بيان الحروف 

 طددرح تفصدديلي برگددزاري دورخ آمددوزش قرائددت  ،«نظااام مااامه و هماهمااش آمااوزش قاارآن كاار م »احددي و اجددرايطر

 . ارددتقديم مي «علوو و فنون قرائت پايه  »با هدف آموزشرا ( 2كريم)سطحقرآن

 اهداف: *
  الف( اهداف كلي:

 .مي قرآن كريم در سطح جامعه اسر فصيح و آهنرين هاي پاية قرائتِ( نشر آموزخ1

نظاام ماامه و   » بندي شدخ و هماهنگ براي آموزشهاي قرائت قرآن در راستايسطح ،( ارائه يک روش منطقي، جذّاب2

 .براي پرداختن به فراگيري فنون قرائت قرآن در سطوح باالتر عرقه و زمينهايجاد  و «هماهمش آموزش قرآن كر م

 هدف رفتاري:اب( 

 لهجه عربي و با رعايت ن ات تجويدي پايه، قرائت نمايند.رعايت صورت فصيح با قرآن كريم را به  قرآن آموزان، (1

 تروت نمايند. تحقيق يا تدوير قرآن كريم را به صورت تقليدي در شيوختوانند بفرا گرفته و  تقليد رااصول كلي  (2

 چكيده طرح:  *

به تف يک جنسيت، سطح تحصديرت و   –طبان اين طرح پ  از تبليغات، ثبت ناو، سطح بندي و كرسبندي مخابر اساس 

جلسه، در مراكز آموزشي پيش بيني شدخ برگزار شدخ و مخاطبان، توانايي تقليدد و   93كرسهاي آموزشي در  -محدودخ سني

ارائه آيات تقليدي در ي ي از دو روش تحقيق يا تدوير را كسب خواهند نمود. سرفصلهاي آموزشدي ايدن دورخ مشدتمل بدر     

 -لدين   -قلقلده   -صفات استعرء و استفال  -مخارج حروف دهرانه  -شامل: )تلفظ صحيح حركات  مقدماتيز تجويد كلّياتي ا

مباحث و تعداريف  وقف و ابتداء و س ت( و كلّياتي از  -مدّ و قصر  –اح او ميم و نون ساكنه  –ادغاو  –اح او تفخيم و ترقيق 

(را  23از  12. به افرادي كه حد نصاب آزمون شفاهي پاياني)حدداقل نمدرخ   مي باشد تروتهاي تقليدي كارورزيو  صوت و لحن

 .كسب نمايند، گواهينامه مربوطه اعطاء خواهد شد
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  4هاي آموزش قرائت قرآن كریم سطح كلّيات طرح برگزاري دوره

 « یرگرایش تحقيق و تدو» ( علوم و فنون قرائت پایه) 
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 دوره:مشخصات كلي  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنندگانشرایط شركت*

 الف( شرا ط عمومی:

 تقيد به دين مبين اسرو. -

 .دارا بودن ظاهر و پوششي مناسب و آراستري رفتار -

 ب( شرا ط اختصاصی:

  ( 2) سطح  و مفاهيم( 9)سطح قرائت دارابودن گواهينامه  -

توانند در مي( دورخ فوقدو هر )مطابق با آزمونهاي پاياني مشروط به قبولي در آزمون ورودي  ،گواهينامه هاي فوقافراد فاقد -الف

 شركت نمايند.« 2سطح »قرآن كريمدورخ آموزشي قرائت 

توانند در دورخ شدركت  باشد، مي  11كه در آزمون مفاهيم حدنصاب را كسب ننمايند و نمرخ قرائت عملي آنها باالتر از تبصرخ: افرادي 

درآزمون مفاهيم شركت نمايند. بديهي است در صورت قبولي در آزمون فوق، ساير آزمونهدا بده عمدل     نمودخ و در پايان دورخ مجدداً

 خواهد آمد.

 باشند.مي(2( و مفاهيم )سطح 9قرائت )سطح يت با افراديست كه داراي گواهينامه شرايط مساوي، اولو در -ب

به هم نزديک بودخ و مخاطبان هر كرس بدا ي دديرر اخدترف سدنّي زيدادي       كرسالمقدور سعي شود محدودخ سنّي هر تذكر: حتي

  نداشته باشند.

پاياني  بايست در آزمون ورودي  وفق آزمونشدخ باشد مي سال سپري 2افرادي كه از زمان اخذ گواهينامه ايشان بيش از  -ج

 ( شركت نمايند.9)سطح قرآنقرائت 

 

 « تدويرو  گرايش تحقيق(» علوو و فنون قرائت پايه ) 2آموزش قرائت قرآن كريم سطح  نام دوره: – 1

 (.آموزشيجلسه  93ساعت آموزشي )شامل  13 :دورهمدت  – 2

ا گرفته و س را فروتوانند به صورت خودآموز دربه صورت حضوري، ترجيحاً دو جلسه در هفته )افراد مستعد مي :شرل امرای دوره -3
 هاي مربوطه شركت نمايند(.تنها در آزمون

 تمامي فصول سال. مقطه زماني: – 4

 هاي ورودي معادلقبولي در آزمونيا ( 2مفاهيم)سطح و ( 9)سطح قرائت قرآن دارابودن گواهينامه  پيش نياز: – 5

 سراسر كشور. گستره طرح: – 6

 ها در آنجا وجود داشته باشد. )اولويت با مراكز فرهنري و مذهبي است(.ل دورختمامي اماكني كه ام ان تش ي محل تشريل دوره: – 7

  7معتبر طبق جدول مندرج صفحه  ب آموزش تجويد مقدماتيكت  محتوای آموزشي دوره: – 8

 استانها و كليه مؤسسات قرآني مردمي و يا دستراههاي دولتي. يادارخ امور قرآن مجری دوره: – 9

 سال. 11در دو ردخ سني باال و پايين  گروههای هدف: – 11

 و در دو گروخ جداگانه برادر و خواهر. نفر 21و حداكثر  11حداقل  تعداد متعلّمان در هر كالس: – 11

 هاي خودگردان رعايت تعداد حداقلی ضرورتی ندارد.اي است و در دورههاي سهمیهتعداد حداقل و حداكثر متعلمان، مربوط به دوره

محسوب گرديدخ و به قبولشدگان، گواهي پايان « ساعت آموزش  13»كسب نمرخ قبولي در اين دورخ به عنوان  آموزشي:ارزش  – 12

 دورخ اعطاء خواهد شد.



   محتواي آموزشي *

 :گرددطبق سرفصلهاي ذيل، ارائه آموزش تجويد مقدماتي و مورد تأييد  ب معتبرمحتواي آموزشي دورخ بر مبناي كت

 

 :سرفصلهای تجو ا 

گانده  ، نحوخ ابتداء به همزخ وصل و ترتيل قرآن و روشدهاي سده   ( رموز سجاوندي)  فآغاز تروت، وقف و ابتدا، عرئم وق .1

 قرائت.

 «.فارسي متمايز استآنها با حروف حرف وي خ كه تلفظ  13تلفظ »  حروفو صحيح حركات تلفظ  .2

 «.)از صفات اصلي و فرعي حروف( استعرء و استفال، قلقله و لين» حروف صفات  .9

 ترقيق حروف. واح او تفخيم )تغليظ(  .2

 ادغاو. باب .1

 نون ساكنه و تنوين. اح او  .1

 اح او ميم ساكنه. .7

 .در قرآن موارد س ْتو  اح او مدّ و قصر .8

 :سرفصلهای صوت و لحن 

اهميت صوت و لحن در هنر تروت ، تعريف مختصري از صوت ، لحن ، نغمه ، رديف  تعريف اصطرحات و مفاهيم اوليه ) .1

 و اداء( 

  يد و مراحل تقليدتعريف ، ضرورت تقل .2

 الرو بر اساس توانمنديهاي صوتي قاري و كار عملي روي قطعه انتخابي )الرو(استاد انتخاب  .9

، آشنايي با تجويد پايه و همچنين يدادگيري مبداني صدوت و لحدن در قالدب      اين دورخبا عنايت به اين كه هدف   : 1 * تذكر

توسط كارگروخ تخصصي صوت و لحدن سدازمان    اسرو جهانمشاهير الرو( از  باشد، لذا تعدادي تروت مبنا )تروتهاي تقليدي مي

دارالقرآن ال ريم تهيه و ت ثير گرديدخ است كه الزو است يک نسخه از لوح فشردخ مذكور در اختيار متعلمان  و معلمدان محتدرو   

راي هدر يدک از آندان    ) تحقيق يا تدوير( را بد قرآن آموزان، ي ي از تروتها  يقرار گيرد تا معلمان با توجه به استعداد صوت و لحن

 ذكر شدخ است.(  2تذكر  جدول مربوط به )ميزان الزو جهت تقليد قرآن آموزان درتعيين نمايند.

باشد لذا براي شيوخ تحقيق شامل دو گرايش تدوير)ترتيل مصطلح ( و تحقيق ميذكر است با توجه به اين كه اين دورخ  الزو به

برجسدته جهدان اسدرو    قاريان نا ) الرو( از مشاهير كشور مصر و براي شيوخ تدوير نيز قطعاتي از پنج تدوير تعداد شش تروت مب

ذكدر شددخ    2تدذكر  جدول مربدوط بده   جهت تقليد در لوح فشردخ گنجاندخ شدخ است. ) ميزان الزو جهت تقليد قرآن آموزان در 

 است.(



 آموزش و پژوهشمعاونت 
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 باشد:  تدوير به شرح ذيل ميو ان در هر يک از رشته هاي تحقيق نظر جهت تقليد قرآن آموز  قطعه مدّ  : 2* تذكر 

 قطعات تقليدي شيوه تالوت تحقيق:  *

 شماره آیه پایان قطعه شماره آیه آغاز قطعه نام سوره نام استاد ردیف
 ميزان زمان قطعه منتخب

 ) تعداد ردیف یا نفس تالوت شده(

 نف ( 22دقيقه    ) 12:23 ) عذاب اليم( 21 خل () ان اهلل يد 29 حج عبدالباسط محمدعبدالصمد 1

 نف ( 22دقيقه     ) 11:13 ) و اليستقدمون( 11 ) و قال اهلل ( 11 نحل محمد صديق منشاوي 2

 نف ( 23دقيقه    ) 11:93 ) العرش العظيم ( 21 ) و لقد اتينا ( 11 نمل مصطفي اسماعيل 9

 نف ( 27دقيقه    ) 11:23 ) الظالمين ( 218 ( ) اهلل ال اله 211 بقرخ محمود علي البنا 2

 نف ( 11دقيقه   ) 13:22  ء عليم() ب ل شي 11 ) يا ايها الناس ( 19 حجرات شحات محمد انور 1

 نف ( 21دقيقه    ) 3:13 ) قالوا سرما ( 19 ) و هوالذي مرج( 19 فرقان راغب مصطفي غلوش 1

 

 :وت تدور قطعات تقليدي شيوه تال *

 چهارمقطعه  قطعه سوم قطعه دوم قطعه اول نام استاد دیفر

 ( 1 -17مومنون )  ( 1 -91معارج )  ( 1 – 3غافر )  ( 1 – 7حمد )  عبدالباسط محمدعبدالصمد 1

 ( 1 -11جمعه )  ( 21-13حجر )  ( 8 -13ال عمران )  ( 1 – 7حمد )  محمد صديق منشاوي 2

 ( 1 -98رحمن )  ( 1 -11ي  )  ( 1 -21قيامه )  ( 1 – 7حمد )  محمود خليل الحصري 9

 (28 -21ي  )  ( 1 -92عب  )  (137-113كهف )  ( 1 – 7حمد )  مشاري العفاسي 2

 ( 7-21مريم )  ( 13 -11غافر )  ( 21-13عن بوت )  ( 1 – 7حمد )  شهريار پرهيزكار 1
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 «گرایش تحقيق و تدویر (» )علوم و فنون قرائت پایه  (4ریم )سطح دروس دوره آموزش قرائت قرآن كجدول بودجه بندي 

 *محورهاي درسي صوت و لحن  پایه  جلسه محورهاي درسي تجوید مقدماتي   جلسه

1 

آغاز تروت )استعاذخ  وي گيهاي قرائت عاصم به روايت حفص+مقدمه +

 -1آيات )كارورزي سورخ ي  +شيوخ هاي قرائت قرآن كريم+ بسمله( 

 ( يا استاد عبدالباسطاستاد خليل الحصري با صداي  12

2 
اهميت صوت و لحن در هنر تروت ، تعريف مختصري از صوت ، لحن ، نغمده ،  

 رديف و اداء

9 
سدورخ يد     در تروت قرآن )كارورزي مروري بر تلفظ صداهاي كوتاخ

 (يا استاد عبدالباسطاستاد خليل الحصري با صداي  21 -19آيات
 ضرورت و مراحل تقليد   تعريف ، 2

1 

انواع وقف بر كلمات و عرئم وقف+ همزخ وصل و نحوخ ابتدا بده آن در  

استاد خليدل  با صداي  21 -91سورخ ي  آيات انواع كلمات)كارورزي

 (يا استاد عبدالباسطالحصري 

1 
تست مقدماتي صوت متعلمين وانتخاب الرو بر اسداس توانمندديهاي صدوتي    

 قاري 

7 

حدرف   13حات تجويدي+ تلفظ صدحيح حدروف )معرفدي    شرح اصطر

كارورزي سدورخ يد    «()ظ«  »ذ»، ، «ث)»وي خ(+ تلفظ صحيح حروف 

 (يا استاد عبدالباسطاستاد خليل الحصري با صداي  21 -97آيات 

8 
تست مقدماتي صوت متعلمين وانتخاب الرو بر اسداس توانمندديهاي صدوتي    

 قاري و كار عملي روي قطعه انتخابي

3 

)كارورزي سورخ ي  استاد «( و« »غ»، « ع« »ح»لفظ صحيح حروف )،ت

يا اسدتاد  استاد خليل الحصري با صداي  19 -11خليل الحصري آيات 

 (عبدالباسط

13 
هاي صوتي و تمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت نيک

 يشتر با قرائت الرولحني به كارگرفته شدخ در آيات تقليد شدخ در جهت تطبيق ب

11 
)كارورزي سدورخ يد  آيدات    «( ص« »ض«  »ط)»تلفظ صحيح حروف 

 (يا استاد عبدالباسطاستاد خليل الحصري با صداي  81 -77
12 

هاي صوتي و تمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت نيک

 يشتر با قرائت الرولحني به كارگرفته شدخ در آيات تقليد شدخ در جهت تطبيق ب

19 

كارورزي «()غنه»و « قلقله)»باب صفات )كليات + استعرء و استفال(+ 

يدا اسدتاد   اسدتاد خليدل الحصدري    بدا صدداي    12 -1سورخ طه آيات 

 (عبدالباسط

12 

هاي صوتي و تمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت نيک

 قليد شدخ در جهت تطبيق بيشتر با قرائت الرولحني به كارگرفته شدخ در آيات ت

11 
)كارورزي سورخ طده آيدات    (اح او نون ساكنه و تنوين )اظهار، ادغاو 

 (يا استاد عبدالباسطاستاد خليل الحصري با صداي  91 -12
11 

هاي صوتي و تمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت نيک

 در آيات تقليد شدخ در جهت تطبيق بيشتر با قرائت الرو لحني به كارگرفته شدخ

اح او نون ساكنه و تنوين ) اقرب و اخفاء ( )كارورزي سورخ طه آيات  17

 (يا استاد عبدالباسطاستاد خليل الحصري با صداي  21 -97
18 

هاي صوتي و تمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت نيک

 كارگرفته شدخ در آيات تقليد شدخ در جهت تطبيق بيشتر با قرائت الرولحني به 

13 

)كدارورزي  ادغاو حروف الفباء در همديرر+ كدارورزي بيشدتر اخفداء    

يدا اسدتاد   اسدتاد خليدل الحصدري    با صداي  11 -12سورخ طه آيات 

 (عبدالباسط

23 

هاي صوتي و تمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت نيک

 لحني به كارگرفته شدخ در آيات تقليد شدخ در جهت تطبيق بيشتر با قرائت الرو

21 
 -77+ تفخيم و ترقيق الف مدي )كارورزي سورخ طه آيدات  اح او راء

 (يا استاد عبدالباسطاستاد خليل الحصري با صداي  81
22 

هاي صوتي و يکتمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت ن

 لحني به كارگرفته شدخ در آيات تقليد شدخ در جهت تطبيق بيشتر با قرائت الرو

29 
بدا   32 -88اح او حروف )مدّ و قصر(+ )كارورزي سدورخ طده آيدات    

 (يا استاد عبدالباسطاستاد خليل الحصري صداي 
22 

صوتي و  هايتمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت نيک

 لحني به كارگرفته شدخ در آيات تقليد شدخ در جهت تطبيق بيشتر با قرائت الرو

21 

اقساو وقف در پايان آيات و انتهاي جمرت و عبارات كه داراي عرمت 

باشد.)به همراخ كارورزي( اقساو وقف اضطراري )هر كجا نف  تماو مي

 شود ، ناتواني از ادامه قرائت()به همراخ كارورزي(

21 

هاي صوتي و تمرين عملي تروتهاي تقليدي متعلمين و ارائه ن ات عملي و ت نيک

 لحني به كارگرفته شدخ در آيات تقليد شدخ در جهت تطبيق بيشتر با قرائت الرو

 ، ناتواني از ادامه قرائت()به همراخ كارورزي( اقساو وقف اضطراري )هر كجا نف  تماو شود 27

28 
 اقساو همزخ )وصل و قطع( و ح م آنها در هنراو وصل -ل همراخ با ذكر استثنائاتابتداء به همزخ وص

 (به صورت اجماليرموز وقف سجاوندي و متأخرين محمد علي خلف الحسيني) 

 پايان دورخ در مبحث تجويد+ توجيه نحوخ برگزاري آزمونهاي  جلسات پيشينو رفع اش ال مباحث تدري  شدخ مربوط به مبحث تجويد در مطالب مرور ، جمع بندي 23

93 
صوت و ورخ در مبحث جمع بندي، مرور مطالب و رفع اش ال مباحث تدري  شدخ مربوط به مبحث صوت و لحن در جلسات پيشين + توجيه نحوخ برگزاري آزمونهاي پايان د

 لحن
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 :باشدميمنابع و صفحات تدررس موضوعات صوت و لحن به ش ح ذرل * تذك : 
  ( 91-10صفحات و ح كت موجي و ارتعاشي )  تع رف صوتمبحث : ( 0931) چاپ پنجم زمستان ميوهتاليف استاد شاه تالوتهن  از كتاب 

 ( 36-39: مبحث اصول تقليد صحيح ) صفحات (0930) چاپ دوم بهار  ميوهاز كتاب معماري تالوت تاليف استاد شاه 

 آزمونها: *

 آزمون ورودی: – 1

  اخذ گردد.( 2) سطح  و مفاهيم( 9)سطح قرآن قرائت مطابق با آزمونهاي پاياني  يآموزشي، آزمونجهت ورود به اين دورخ 

 باشند.مي( 2) سطح  و مفاهيم( 9)سطح قرائت شرايط مساوي، اولويت با افراديست كه داراي گواهينامه  در تذكر:

 پا اني: هایآزمون – 2

 خواهد بود. ]ب( آزمون شفاهي قرائت   ون كتبي الف( آزم [شامل دو بخش اين دورخ آزمون پاياني 

 الف( آزمون کتبی:

از كتدب   1سدؤال تشدريحي و كداربردي    8تدا   1  ستيابمي ،تجويد مقدماتي در بخشجهت اخذ آزمون كتبي محترو معلّمين 

 .باشدمي 23از  12 مرخ كسب نقبولي در اين آزمون حد نصاب تعيين شدخ طراحي نمودخ و از متعلّمان، آزمون كتبي به عمل آورند.

 ب( آزمون شفاهی ررائت:

آزمدون   متعلمدين  زير از مواردو طبق  شدخساعتي  براي برگزاري آزمون شفاهي قرائت تعيين بايست ميپ  از آزمون كتبي، 

 :آيدبه عمل شفاهي 

 از بخشدهاي:   بدودخ و حدد نصداب نمدرخ قبدولي در هدر يدک         83، )تحقيق و تددوير( مبناي امتياز آزمون شفاهي قرائدت  .1

باشد. در صورت عدو كسب نمدرخ قبدولي در   مي «21از  11» و لحن   «23از  12»  و  ب: صوت«  91از  1/22»  الف: تجويد

 محترو از قبولشدگان محسوب نشدخ و در بخش مربوطه تجديد منظور خواهد شد.   فراگيرهر يک از بخشهاي مزبور، 

بده  بايست  اند را ميو حفظ نمودخاي كه براي تقليد در نظر گرفته شدخ ن قطعههما فراگيرانجهت آزمون نهايي، هريک از  .2

   مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. تروت ايشانو در همان قطعه  نمايندتروت طور كامل 

را سپري  توانند حضوري يا غيرحضوري دورخاند، مياء مصري مبادرت نمودخنسبت به امر تقليد از قرّ افراد مستعد كه قبرً .9

هداي قبدولي مشدابه قرائدت     و در آزمون پاياني تروت خود را به صورت آزاد )غير تقليدي( ارائه نمايند.حدنصداب  خدونم

ي با رسم الخط عثمان طه با درجه سختي متوسط به يهاباشد. براي اين افراد يک صفحه از قرآن كريم از قرآنتقليدي مي

 ارائه نمايند. دقيقه تروت خود را به شيوخ تحقيق يا تدوير 13حدود صورت قرعه ارائه گردد و پ  از مرور 

 :نامه زير نسبت به محاسبه و تعيين امتياز آزمون قرائت هريک از متعلّمان اقداو شودطبق فرو و آئين .2

 

 :نحو  محاسبه نمر  نهائی( ج

                                                 
 هاي مختلف و مباحث مهم  و كاربردي طراحي گرديدخ و بارو هر سوال با توجه به كيفيت هر سوال محاسبه شود.سواالت از بخش -1

 نمرخ ( 23) از + نمرخ كتبي تجويد  نمرخ ( 83عملي) از نمرخ قرائت 

1 

 = نمره نها ي
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 نامه سنجش:آئين  * 

 (4)سطح كریمقرآنتقرائآموزشدوره  پایاني آزمونفرم سنجش تجوید

 صفحه اول قطعات تقليدي، محاسبه شود. 1/1در سبک تدويرخواني، نمرخ تجويد فقط در حدود 
 

 

 نام پدر:                            نام و نام خانوادگي قاري:                                          

 امتياز منفي يبارم منف  تجویدموارد كسر امتياز آزمون  ردیف محورها

ي )
مات

قد
 م

 د
جو

و ت
ت 

رائ
 ق

ت
صح

3
5

 
ه(

مر
ن

 

 تپق )گير كردن( 1
هر مورد 

1/3- 
 

2 
غلط اعرابي ويا تبديل كامل  ،جا انداختن حرف يا كلمه

اشباع و عدو اشباع  ،صداي كوتاخ به كشيدخ و بالع  

 ، وقف به حركتهاء ضمير، واو، همزخ بدون اصرح

  -9هر مورد 

  -1هر مورد   2رديف  اصرح اغرط  3

4 
و  صدداهاي كشديدخ  متعدارف   انددازخ كشش بيش از 

كشش بيش از اندازخ صداهاي كوتاخ يا فارسدي بدودن   

 صداهاي كوتاخ و كشيدخ

هر مورد 

21/3- 
 

5 
)در سطح حروف  عدو رعايت مخارج، صفات و اح او

 ( تجويد مقدماتي
  -1هر مورد 

6 
حدروف   ورعايدت مخدارج، صدفات و اح دا    نقص در 

 )مثرً:رعايت ن ردن ميزان غنّه در ادغاو و...(

هر مورد 

1/3- 
 

 م ث بيش از حد در حروف ساكن 7
هر مورد 

1/3- 
 

   ممه امتيازات ممفي *

 به عدد: به حروف:  ممه امتياز شفاهي  *

 :داور تجويد  امضاءو   تاريخ                                                    داور مجاز تجويد: ناز و ناز خانوادگي 
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 (4كریم)سطحقرآنقرائتآموزشدوره پایاني آزمونصوت فرم سنجش 

 نام پدر:                                                 نام و نام خانوادگي قاري:                  

 كسب شدهياز امت  بارم صوت موارد كسر امتياز آزمون  ردیف محورها

 ( 
ت

صو
21 

ه (
مر

ن
 

  نمرخ  2 طنين صوت  1

  نمرخ  2 مساحت صوت ) با توجه به مساحت صوت قاري الرو ( 2

  نمرخ  2 شدت صوت   3

  نمرخ  1 انعطاف صوت ) با توجه به انعطاف صوت قاري الرو ( 4

  نمرخ  9 تحرير ) با توجه به تحريرهاي تروت الرو ( 5

  نمرخ  1 هنرمندانه از صوتاستفادخ  6

 به عدد: به حروف:  ممه امتياز شفاهي  *

 :داور صوت و لحن  امضاءو   تاريخ                                           داور مجاز صوت و لحن:ناز و ناز خانوادگي 
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 (4كریم)سطحقرآنقرائتآموزشدوره پایاني آزمونلحنفرم سنجش 

 گرایش:                                      نام پدر:                                                            :                        قاريخانوادگي  نام و نام

 ردیف 

 ) شماره نفس (

 بسيار ضعيف

 (4-0) 

 ضعيف

 (3-4) 

 متوسط

 (14-3) 

 خوب

(13-14) 

 بسيار خوب

(22-13) 

 عالي

(25-22) 

 توضيحات) موارد اشكال(

 بعد را مطالعه نمایدات دوره، تذكرات صفح داورالزم است 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

11        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

21        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

31        

 جمع امتيازات

  هر ستون 
 

 جمع كل امتيازات:      

 :                          به حروف:های تالوت شده به عددات كسب شده تقسيم بر تعداد نفسامتياز كل ممه
 

 :داور صوت و لحن  امضاءو   تاريخ    داور مجاز صوت و لحن: ناز و ناز خانوادگي 
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 ( 4)سطح قرائتدوره انيپای آزمون و وقف و ابتداء تجویدفرم سنجش 

 (5ره قرائت قرآن سطح و دو هاي تربيت معلم روخواني و روانخواني، حفظ)ویژه آزمونهاي ورودي دوره

 نام پدر:                            نام و نام خانوادگي قاري:                                          

 امتياز منفي بارم منفي  تجویدموارد كسر امتياز آزمون  ردیف محورها

د 
و 

تج
و 

ت 
رائ

 ق
ت

صح
و 

ف 
وق

و 
داء

ابت
 

ي )
مات

قد
م

3
5

 
ه(

مر
ن

 

 ( دنگير كر تپق ) 1
هر مورد 

1/3- 
 

2 
غلط اعرابي ويا تبديل كامل  ،جا انداختن حرف يا كلمه

اشباع و عدو اشباع  ،صداي كوتاخ به كشيدخ و بالع  

 ، وقف به حركتهاء ضمير، واو، همزخ بدون اصرح

  -9هر مورد 

  -1هر مورد   2اصرح اغرط رديف   3

4 
و  صدداهاي كشديدخ  متعدارف   انددازخ كشش بيش از 

كشش بيش از اندازخ صداهاي كوتاخ يا فارسدي بدودن   

 صداهاي كوتاخ و كشيدخ

هر مورد 

21/3- 
 

5 
)در سطح حروف  عدو رعايت مخارج، صفات و اح او

 ( تجويد مقدماتي
  -1هر مورد 

6 
حدروف   رعايدت مخدارج، صدفات و اح داو    نقص در 

 )مثرً:رعايت ن ردن ميزان غنّه در ادغاو و...(

هر مورد 

1/3- 
 

 م ث بيش از حد در حروف ساكن 7
هر مورد 

1/3- 
 

 "ال -مد  "ها در عرئم عدو رعايت وقف و وصل 8
هر مورد 

71/3- 
 

9 
 "صلي -قلي  "ها در عرئم عدو رعايت وقف و وصل

 )مثال: عبور از عرمت قلي و وقف بر عرمت صلي(

هر مورد 

21/3- 
 

   ممه امتيازات ممفي *

 به عدد: به حروف:  شفاهي ممه امتياز  *
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 :داور تجويد  امضاءو   تاريخ    داور مجاز تجويد: ناز و ناز خانوادگي 

 
 

 
 

 (4)سطح قرائتدوره انيپای آزمونصوت و لحن فرم سنجش 

 (5و دوره قرائت قرآن سطح  هاي تربيت معلم روخواني و روانخواني، حفظ)ویژه آزمونهاي ورودي دوره

 خانوادگي قاري:                                                                   نام پدر: نام و نام

 كسب شدهامتياز   بارم صوت موارد آزمون  ردیف محورها

 ( 
ت

صو
21 

ه (
مر

ن
 

  نمرخ  1 طنين صوت  1

  نمرخ  1 مساحت صوت   2

  نمرخ  2 شدت صوت   3

  نمرخ  2 انعطاف صوت   4

  نمرخ  2 حرير ت 5

  نمرخ  2 استفادخ هنرمندانه از صوت 6

 ( 
ن

لح
25 

ه (
مر

ن
 

 كسب شدهامتياز   بارم لحنموارد آزمون  ردیف

  نمرخ  7 قدرت تنغيم  1

  نمرخ  1 يهاي لحنتنوع رديف 2

  نمرخ  9 هاتنظيم و توزيع آهنگ 3

  نمرخ 1 ها (تاثير بر مستمعين )جاذبه پردخ 4

  نمرخ  2 ائه فرود زيبا و منطقيار 5

  نمرخ  2 تحريرهاي فني 6

موارد 

 كسر نمره

  نمرخ  -1/3 به ازاء هر مورد ناهمروني رديف، خروج از مقاو 1

2 

به ازاء هرمورد خروج از رديف صدا، ندامطلوب بدودن   

آور رديدف، عددو تدوازن سدرعت،     تحرير،ت رار مرل

 ت لف و فشار در اجراي نغمات

  نمرخ -21/3

 به عدد: به حروف:  ممه امتياز شفاهي *

 

 :داور صوت و لحن  امضاءو   تاريخ    داور مجاز صوت و لحن: ناز و ناز خانوادگي 
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 :  مهم تذكرات *

 : داورانتذکرات مربوط به 

 شد. نمرخ كسر خواهد 2 ( در مورد عدو رعايت مخارج حروف، به ازاي هر حرف در طول قرائت، حداكثر1

مدي بايسدت توسدط    اين دورخ ( جهت رعايت عدالت و همچنين دقت در ارزيابي قرائت متعلّمان، آزمونهاي پاياني و شفاهي 2

 صورت گيرد. حداقل دو داور مجاز )يک نفر جهت ارزيابي تجويد و يک نفر وي خ ارزيابي صوت و لحن(

 باال ت ثير و طبق آن امتياز مربوطه محاسبه شود. هايز فروكنندگان، يک نمونه ا( براي اخذ آزمون شفاهي هريک از شركت9

نمرخ( جمدع گرديددخ و حاصدل     83نمرخ ( با نمرخ آزمون شفاهي) از  23كتبي) از  ( جهت محاسبه نمرخ نهايي متعلّم بايد نمرخ آزمون2

 ( خواهد بود(.23از  12قبولي نيز )تقسيم شود و حاصل به عنوان نمرخ نهايي فرد منظور شود. )حد نصاب نمرخ  1آن را بر عدد 

محتدرو دقدت الزو را در    داورهاي مدنظر جهت تقليد در هر يک از سب ها متغير است لذا الزو است كه تعداد نف  ( از آنجا1

 محاسبه امتيازات داشته باشد.

متوسدط، خدوب، بسديار    سطح اجراي هر قطعه ) نف ( با توجه به تقسيم بندي ) بسيارضعيف، ضدعيف،  در شيوخ تحقيق، ( 1

 خواهد شد:تعيين بر اساس پارامترهاي زير  محترو داوردر بخش لحن، توسط خوب، عالي ( 

 الف( بسيار ضعيف: عدو انطباق كامل قطعه تقليد شدخ نسبت به تروت مبنا ) از حيث مقاو، طبقه صوتي و ...(

 ر موارد ب( ضعيف: مشابهت با تروت مبنا فقط از نظر مقاو بدون رعايت ساي

 هاي صوتي، تحريرها، فواصلج( متوسط: مشابهت با تروت مبنا از نظر مقاو و طبقه صوتي بدون رعايت ت يه

 ها، تحريرها و فواصلد( خوب: مشابهت با تروت مبنا همراخ با رعايت نسبي ت يه

 كامل ور نسبتاًها، تحريرها و فواصل بطخ( بسيار خوب: مشابهت با تروت مبنا همراخ با رعايت ت يه

 ها و ...(ت يه -فواصل -تحريرها -ملودي -و( عالي: تقليد كامل همراخ با تمامي جوانب آن ) مقاو

( در شيوخ تدوير، سطح اجراي هر تروت از تروتهاي چهارگانه به صورت مجزا سنجيدخ و بر اساس بارو تعيين شدخ در فدرو  7

باشند تقسيم بارو آن تدروت  ران محترو در تروتهايي كه داراي چند نغمه يا مقاو ميگردد. لذا الزو است داوداوري امتيازدهي مي

 ه، فقط نمرخ همان نغمه كسر گردد.را به نسبت تعداد نغمات مدنظر قرار دادخ تا در صورت عدو انطباق يک نغم

 تر لحاظ شدخ است.اي بودن سورخ حمد در تروت اساتيد، بارو آن كمتذكر : به علت كوتاخ بودن و تک نغمه

توسدط  در قطعه هاي ارائه شدخ  اش الد محترو در ستون توضيحات فرو داوري، ن ات و موار داوركه گردد ( توصيه اكيد مي8

 مرقوو فرمايند.را متعلمان 

 صفحه اول قطعات تقليدي، محاسبه شود. 1/1، نمرخ تجويد فقط در حدود ( در سبک تدويرخواني3

 داشته باشد.دورخ اين ط كامل بر تروتهاي تقليدي ، تسلّترومح داور( الزو است 13

و دورخ قرائدت  معلم روخواني و روانخواني، حفدظ   هاي تربيت) وي خ آزمونهاي ورودي دورخ 2فرمهاي ارزيابي قرائت سطح ( 11

 .باشدمشابه قرائت تقليدي مي آن هاي قبوليدر متن طرح گنجاندخ شدخ است كه حدنصاب (1قرآن سطح  

يا غيرحضوري دورخ را سپري  توانند حضورياند، مينسبت به امر تقليد از قراء مصري مبادرت نمودخ فراد مستعد كه قبرً( ا12       

 باشد.هاي قبولي مشابه قرائت تقليدي ميغيرتقليدي(ارائه نمايند.حدنصاباني تروت خود را به صورت آزاد )و در آزمون پاي نمودخ

  استفادخ گردد.آمدخ است  92و99كه در صفحات وي خ آزمونهاي ورودي داوري افراد مذكور از فرمهاي  جهتبديهي است 
 

 تذکرات مربوط به معلم:

كتاب معماري تروت  "تقليد"از فصل  "تقليد  "الزو است معلم محترو دورخ جهت تدري  و تبيين شرايط و ضوابط  .1

دخ نمايد. الزو به ذكر است كه به دليل آن كه فقط بخش مذكور از كتاب ليف استاد غرمرضا شاخ ميوخ اصفهاني استفاتأ

توانندد جهدت بهدرخ    )متعلمان مدي .قرار بريردمتعلمان  اختيارباشد كه كتاب فوق در فوق مد نظر است لذا نيازي نمي

 برداري نمايند.(برداري بهينه از مطالب تدري  شدخ، نت
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بيشتر متعلمان براي ورود به تقليد تروتهاي تحقيق، معلدم محتدرو دورخ   گردد جهت آمادخ شدن هر چه پيشنهاد مي .2

 .نمايدابتداء يک قطعه از تروتهاي تدوير تقليدي را جهت تمرين به قرآن آموزان ارائه 

 معلمان محترو در اين دورخ جهت باال بردن سطح و مهارت متعلّمان به كارورزي بيشتر بپردازند. .9

بده معرفدي     شند كه در جلسات اوليه با توجه به تواناييهاي صوتي متعلمان و عرقه ايشان،بامعلمان محترو موظف مي .2

 استاد الرو مبادرت ورزيدخ و براي آموزش نحوخ تقليد فرازهاي اوليه، وقت بيشتري صرف نمايند.

اسدتاد محمدد    وتتر ،شود جهت شروع تقليد در زمينه تروت تحقيقكيد اساتيد فن تروت، توصيه ميأبا عنايت به ت .1

استاد عبدالباسط و در زمينه تروت تدوير تروت استاد محمد صدديق منشداوي يدا اسدتاد خليدل      و  صديق منشاوي

 الحصري به متعلمان معرفي گردد.

 باشد.در صورت وجود استعدادهاي وي خ در بين متعلمان،  معرفي ساير تروتهاي موجود در لوح فشردخ برمانع مي تبصره:

گردد تا معلمدان  كيد ميأهدفمند بودخ است، ت اين كه انتخاب و نحوخ چينش قطعات تقليدي شيوخ تدويرخواني نظر به .1

 توسط شركت كنندگان توصيه نمايند. (2تا1قطعه )بر تقليد قطعات تقليدي به ترتيب طبق شمارخ آنها 

 بدا حضدور  رگروخ تخصصي صوت و لحدن  با توجه به اين ه تروتهاي مبناي اين دورخ پ  از برگزاري جلسات متعدد كا .7

فدرح ( انجداو   شديخلو، داوود تدک  ميوخ، دغاغله، احمد ابوالقاسمي، محمد عباسي، قرخآرزو، شاخ آقايان)زمبرّاساتيد 

باشند تروتهايي غير از آنچه در لوح فشردخ تقليدي سازمان قرار دادخ گرفته است معلمان دورخ به هيچ وجه مجاز نمي

 معرفي نمايند.تقليد در دورخ به متعلمان جهت شدخ است، 

باشند قطعه انتخاب شدخ از تروت مبنا را تقليدد نمايندد و معلمدان دورخ از اعمدال     در طول دورخ موظف ميمتعلمان 

 .مايندآن آموزان در اين زمينه خودداري نت ليف بيشتر قر

بنا را با توجه به استعداد مختلدف افدراد تقطيدع    براي بهبود كيفيت دورخ الزو است كه معلم محترو دورخ، تروتهاي م .8

 نمايد تا متعلمان نسبت به ت ليف هر جلسه خود توجيه باشند.

توسط قرآن آمدوزان،  مبنا  باعنايت به محدود بودن ساعات آموزشي دورخ و همچنين لزوو تقليد ديرر تروتهاي استاد .3

رآن آموزان پ  از اتماو دورخ، تروت تقليددي خدود را بده    الزو است معلمان محترو در پايان دورخ توصيه نمايند تا ق

 ، تقليد نمايند.) همچنين توصيه شدود جهدت  ها و جلسات قرآنيتروت با شركت در دورخ صورت غيرحضوري تا پايان

 مبادرت ورزند.(نيز فضاي صوتي و لحني قاري الرو، به تقليد ساير تروتهاي استاد  تثبيت

تروت كارورزي جهدت تمدرين   تعدادي ليدي عروخ بر تروتهاي تق ،تروتهاي تدوير وط بهلوح فشردخ آموزشي مربدر  .13

 ادخ شدخ است.قرار دقرآن آموزان بيشتر 

هداي  ، تربيت و پرورش نيروهاي قرآني به كمک آمدوزخ كريم قرائت قرآنآموزش هاي كه هدف از برگزاري دورخ از آنجا .11

را  تربيتيدر خرل تدري  نظري، مطالب كوتاخ  محترو در هر جلسه انعلّمه است كه مشايستلذا  ،باشدقرآن كريم مي

ثدال معلمدان   بدراي م  د.ند ، عندوان نماي )علديهم السّدرو(  ، از قرآن كريم و فرمايشات اهل بيت فراگيران بنا به فراخور حال

اي لب تربيتي است به شديوخ را كه حاوي مط مربوطهعبارات و آيات تروت شدخ  بهرخ گرفته و آيه توانند از كلمات، مي

 .هنرمندانه تبيين نمايند

 معلمان محترو در جلسه اول پيش از آموزش به بيان مقدمه، اهداف دورخ و آمادخ سازي متعلمين بپردازند.  .12

يدا غيرحضدوري دورخ را    توانند حضدوري اند، مياء مصري مبادرت نمودخنسبت به امر تقليد از قرّ افراد مستعد كه قبرً .19

هاي قبدولي مشدابه   و در آزمون پاياني تروت خود را به صورت آزاد )غير تقليدي( ارائه نمايند.حدنصاب نمودخ سپري

 باشد.قرائت تقليدي مي
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  َو  األنبياُء  َو الَمالِئَكُة  َجميِع ما ُاعِطَى    ِمثَل الثَّواِب  يِن كاَن َلُه ِمَن ِفى الدِّ  َتَفقُّهًا  َو  الّلِه  َوجِه  ابِتغاَء  الُقرآَن  َقَرَأ َمن  ايپمبر اكرم )ص(:

 1 الُمرَسلوَن

 ، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسوالن داده شده، براى اوست.خواندهر كس براى كسب رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن ب

 مقدمه    *
هاي ديني بودخ همانا موارخ منشأ جذب بسياري از مردو به سوي قرآن و آموزخهاي اعجاز قرآن كريم كه هبي شک ي ي از جلوخ

سورخ مباركه مزّمّل در بداب   بنا به نصّ صريح قرائت فصيح و آهنرين قرآن كريم همراخ با رعايت قواعد تجويدي آن است. از اين رو

حفدظ الوقدوف و بيدان    »  را بده « ترتيل»كه 7 گهربار اميرالمؤمنين و فرمايش «وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتيرً»...  فرمايد:تروت قرآن كه مي

نظام مامه » در استمرار فرآيند طراحي و اجراي دارالقرآن الرر م سازمان معاونت آموزش و پژوهشمعنا فرمودند ،  2« الحروف 

علاوم و   » را بدا هددف آمدوزش   ( 1كريم )سطح قرآنطرح تفصيلي برگزاري دورخ آموزش قرائت ،«و هماهمش آموزش قرآن كر م

  دارد.تقديم مي« فمون قرائت ترميلي 

   اهداف: *
  الف( اهداف كلي:

  .فصيح و آهنرين قرآن كريم در سطح جامعه اسرمي  قرائتِ ت ميليهاي ( نشر آموزخ1

ظاام ماامه و   ن» بندي شدخ و هماهنگ براي آموزشدهاي قرائدت قدرآن در راسدتاي    سطح ،( ارائه يک روش منطقي، جذّاب2

 زمينه براي پرداختن به فراگيري فنون قرائت قرآن در سطوح باالتر. عرقه و ايجادو  «هماهمش آموزش قرآن كر م

 ب( اهدف رفتاري:

 ، قرائت نمايند.ن ات تجويديكليه قرآن كريم را به صورت فصيح و با لهجه صحيح عربي و با رعايت  قرآن آموزان،(1

قادر خواهند بود آيات قرآن كريم را در سبک و شيوخ اسدتاد  قرآن آموزان هاي صوت و لحن، قوله( ضمن آشنايي با برخي م2

 الروي خود تروت نمايند.

 چكيده طرح:  *

بده تف يدک جنسديت، سدطح تحصديرت و       –اين طرح پ  از تبليغات، ثبت ناو، سطح بندي و كرسبندي مخاطبان بر اساس 

جلسه، در مراكز آموزشي پيش بيني شدخ برگزار شدخ و مخاطبان، توانايي تدروت آيدات    23كرسهاي آموزشي در  -محدودخ سني

سرفصدلها  كسب خواهند نمود. را  اسرو در ي ي از دو شيوخ تحقيق يا تدوير و در سبک ي ي از مشاهير قرائت جهان  شريفه قرآن

به افرادي كه حد نصاب  باشد.ميو صوت و لحن  ويد(شامل كليه مباحث تج) بر مبناي مباحث ت ميلي تجويدبندي دروس و بودجه

 .را كسب نمايند، گواهينامه مربوطه اعطاء خواهد شدهاي كتبي و قرائت عملي آزمون

                                                 

 
 

 6783، ح183، ص7وسائل الشیعه، ج -1

 

  5سطح هاي آموزش قرائت قرآن كریم كلّيات طرح برگزاري دوره
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 :دورهمشخصات كلّي   *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كنندگانشرایط شركت  *

  الف( شرا ط عمومی:

 تقيد به دين مبين اسرو. -

 هر و پوششي مناسب و آراستري رفتار.دارا بودن ظا -

 ب( شرا ط اختصاصی:

 (  9)سطح  قرآن مفاهيم ( و2)سطح دارابودن گواهينامه قرائت قرآن -1

آموزشدي  مي توانند در دورخ  (هر دو دورخ فوق)مطابق با آزمونهاي پاياني مشروط به قبولي در آزمون ورودي هاي فوق،افراد فاقد گواهينامه -الف  

 ( شركت نمايند.1)سطح آن كريمقرقرائت 

توانند در دورخ شدركت نمدودخ و در   باشد، مي  11تبصرخ: افرادي كه در آزمون مفاهيم حدنصاب را كسب ننمايند و نمرخ قرائت عملي آنها باالتر از 

 به عمل خواهد آمد. درآزمون مفاهيم شركت نمايند. بديهي است در صورت قبولي در آزمون فوق، ساير آزمونها پايان دورخ مجدداً

 قرآن پاياني قرائت بايست در آزمون ورودي  وفق آزمونسال سپري شدخ باشد مي 2افرادي كه از زمان اخذ گواهينامه ايشان بيش از  -ب

 ( شركت نمايند.2)سطح 

 داشتن استعداد و قريحه ذاتي در درك و تقليد اصوات و نغمات قرآني. -2

محدودخ سنّي هر كرس به هم نزديک بودخ و مخاطبان هر كرس با ي ديرر اخترف سنّي زيادي نداشدته  المقدور سعي شود تذكر: حتي -

 باشند.

 « تدويرو  گرايش تحقيق(»  ت ميليعلوو و فنون قرائت ) (1آموزش قرائت قرآن كريم )سطح  نام دوره: – 1

 ساعته(. 2جلسه  23ساعت آموزشي )شامل  83 :دورهمدت  – 2

توانند به صورت خودآموز درس را فرا گرفته و ه در هفته )افراد مستعد ميبه صورت حضوري، ترجيحاً دو جلس :شرل امارای دوره  -3
 هاي مربوطه شركت نمايند(.تنها در آزمون

 ن ته: به دليل نياز به كارورزي بيشتر در دورخ فوق بهتر است دو جلسه در هفته در نظر گرفته شود.

 سال.در طول   مقطه زماني: – 4

 ( يا قبولي در آزمونهاي ورودي معادل9( و مفاهيم )سطح 2امه قرائت قرآن )سطحدارابودن گواهين پيش نياز: – 5

 سراسر كشور. گستره طرح: – 6

 ها در آنجا وجود داشته باشد. )اولويت با مراكز فرهنري و مذهبي است(.تمامي اماكني كه ام ان تش يل دورخ محل تشريل دوره: – 7

پ وهشي در علم تجويد تأليف آقاي عرمي)اين   -2تأليف آقاي موسوي بلدخ  « 2سطح»القرآن حليۀكتاب  -1  محتوای آموزشي دوره: – 8

يا ساير كتب مشابه و مورد ميوخ تأليف آقاي شاخ "معماري تروت"و  "هنر تروت"كتاب -9باشد(  كتاب به عنوان كتاب كمک آموزشي مي

 تأييد.

 ولتي.مؤسسات قرآني مردمي و يا دستراههاي داستانها و كليه  يادارخ امور قرآن مجری دوره: – 9

 سال. 11دو ردخ سني باال و پايين  گروههای هدف: – 11

 نفر و در دو گروخ جداگانه برادر و خواهر. 21و حداكثر  11حداقل  تعداد متعلّمان در هر كالس: – 11

 اي خودگردان رعايت تعداد حداقلی ضرورتی ندارد.هاي است و در دورههاي سهمیهتعداد حداقل و حداكثر متعلمان، مربوط به دوره

به قبولشدگان، گواهي پايان و محسوب گرديدخ « ساعت آموزش  83»كسب نمرخ قبولي در اين دورخ به عنوان  ارزش آموزشي: – 12

 اعطاء خواهد شد. از طريق استان دورخ 
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 محتواي آموزشي  *

صدوت و   و در بخدش  (2سطحالقرآن)حليۀمطابق با سرفصلهاي كتاب ت تجويد و وقف و ابتداء، محتواي آموزشي دورخ در قسم

 :باشدفصلهاي ارائه شدخ زير و تجربيات علمي و عملي معلّم دورخ ميسر ،لحن نيز بر مبناي كتاب هنر تروت
 

 الف( معرفی کلی دروس و سرفصلهای آموزشی دور :

 :سرفصلهای تجو ا و ورف و ابتااء 

 اي از تاريخ قرآن و مراتب قرائت.خرصه .1

 آغاز و اتماو قرائت. .2

 كلمات. برابتداء و وقف  .9

 در آخر كلمات.« خ –ده »انواع  .2

 حروف. مخارج .1

 صفات حروف )اصلي و فرعي(. .1

 مدّ و قصر(. –غنّه  –ميم و نون ساكنه  –ادغاو  –اح او حروف )تفخيم و ترقيق  .7

 هاي واجب (.سجدخ –ت بير  –رموز سجاوندي  –انواع وقف و ابتداء  –قطع  –وقف و ابتداء در عبارات )وقف  .8

 :سرفصلهای صوت و لحن 

 مراحل توليد و تشديد صوت .1

 ي )تعاريف و وي گيهاي صوت(.شناسصوت .2

 شناسي.آشنايي با مفاهيم و اصطرحات پاية نغمه .9

 گيري، جايراخ صحيح صدا، شدت و طنين صدا، سرعت مناسب (هاي عملي و كاربردي صوت ) نف آموزش ت نيک .2

 ارائه مختصري از وي گيهاي كاربردي سب هاي تقليد شدخ) وي گيهاي صوتي، روش اوج گيري و ...( .1

 باشد:منابع و صفحات تدررس موضوعات صوت و لحن به ش ح ذرل مي : * تذك

  ( 0931) چاپ پنجم زمستان كتاب هن  تالوت : 

 ( 27-21بخش ي م: صوت شناسي ) صفحات 

 ( 193-119شناسي )صفحات بخش دوو: آشنايي با مفاهيم و اصطرحات پايه در نغمه

  (0930) چاپ دوم بهار كتاب معماري تالوت:  

 (  81 - 79تمرينات صدا ) صفحات  -پنجم: طراحي تمريناتگاو 

 (  113 -131تمرينات مربوط به نف  ) صفحات  -گاو پنجم: طراحي تمرينات
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 (5بندي دروس دوره آموزش قرائت قرآن كریم )سطح جدول بودجه

 (2)محورهاي درسي صوت و لحن تكميلي  جلسه (1) محورهاي درسي تجوید تكميلي  جلسه

 مراحل توليد و تشديد صوت ، تقدم صوت بر لحن   2 اي از تاريخ قرآن + مراتب قرائتخالصه 1

   ويژگيهاي صوت ) ويژگي ارتفاع ( ، گروههاي صوتي به لحاظ وسعت 2 آغاز قرائت + ابتداء به كلمه + طرق وقف بر آخر كلمه 9

1 
و توضري  كليرات    1احكام هاء آخرر كلمره+ ورروع براا م رار      

 1 و مواضع اداء حروف م ار 
كرارورزي يملري تهرت    + ويژگيهاي صوت ) ويژگي ودت ( بره همررام ملالهراي يملري    

تطبيق قرائت الگو با ساير قطعرات قرآيري بره همررام تعيرين شرردم ورروع و بيران رو          
 گيري به كار گرفته ودماو 

7 
ذكر مواضع تروف، حلرق و م رار  موترود در آيهرا + كرارورزي       

 8 در آيات قرآن موارد تدريس ودم
ويژگيهاي صوت ) ويژگي طنين ( بره همررام ملالهراي يملري+ كرارورزي يملري تهرت        
تطبيق قرائت الگو با ساير قطعرات قرآيري بره همررام تعيرين شرردم ورروع و بيران رو          

 گيري به كار گرفته ودماو 

3 
موضع لسان + م ار  دهگايره موضرع لسران + كرارورزي مروارد      

 13 رآنتدريس ودم در آيات ق
كرارورزي   +ويژگيهاي صوت ) ويژگي مدت (، كاربرد ايعطاف، به همررام ملالهراي يملري   

يملي تهت تطبيق قرائت الگو با ساير قطعات قرآيي به همرام تعيين شردم وروع و بيران  
 گيري به كار گرفته ودمرو  او 

11 
ذكر مواضع وفتين و خيشوم و م ار  آيها + مراحل توليد حرف 

 12 ي موارد تدريس ودم در آيات قرآن+ كارورز
ويژگيهاي صوت ) ويژگي تحرير (، يوامل مرورر در كيفيرت تحريرر بره همررام ملالهراي       

كارورزي يملي تهت تطبيق قرائت الگو با ساير قطعات قرآيي به همررام تعيرين    +يملي
 گيري به كار گرفته ودمشردم وروع و بيان رو  او 

19 
لي )تهروهمس( + كارورزي مروارد  وروع باا صفات + صفات اص
 تالوت كارورزي + تعريف اصطالحات موسيقايي )درته، فاصله ، شردم ، اكتاو(  12 تدريس ودم در آيات قرآن

11 
صفات اصلي )ودت، رخاوت و توسط( + كارورزي موارد تردريس  

 11 ودم در آيات قرآن
اساسي، قرار ، ترواا   تعريف اصطالحات موسيقايي )ديوان اساسي، اسامي درتات ديوان

 تالوت، تواا الجواا )ركوز ، غماز ، اكتاو(، كارورزي 

صفات اصلي )استعالء و استفال( )اطبراق و ايفترا (  + كرارورزي     17
 18 موارد تدريس ودم در آيات قرآن

كرارورزي  +تعريف اصطالحات موسيقايي )مقام ، تنس )دايگ( ، تصوير، ايتقرال ، سلرل( (   
 قرائت الگو با ساير قطعات قرآيي يملي تهت تطبيق

13 
بندي كلي صرفات اصرلي + صرفات    صفات اصلي اصمات و اذالق و تمع

 23 فريي)صفير + قلقله + لين( كارورزي موارد تدريس ودم در آيات قرآن
گيرري در  تكنيكهاي يملي و كاربردي صوت )يفرس گيرري ( و كرارورزي طريقره يفرس     

 گو با ساير قطعات قرآييتمرينات يملي تهت تطبيق قرائت ال

21 
صفات فريي )ايحراف + تكريرر + تفشري+ اسرتطاله( + كرارورزي     

 22 موارد تدريس ودم در آيات قرآن
تكنيكهاي يملي و كاربردي صوت )تايگام صحي  صردا در دسرتگام تكل ر  ( و كرارورزي     

 يتايگام صحي  صوت در تمرينات يملي تهت تطبيق قرائت الگو با ساير قطعات قرآي

29 
بنردي براا صرفات    غن ره + يبررم + بح(ره( + تمرع    (صفات فريي  

بندي صفات قوي و ضرعيف( + كرارورزي مروارد تردريس     )تقسي 
 ودم در آيات قرآن

22 
و كرارورزي   (تكنيكهاي يملي و كاربردي صوت ) وناخت ود(ت مناسب با صردا و حنجررم افرراد    

 قرائت الگو با ساير قطعات قرآيي ودت مناسب صوت متعلمين در تمرينات يملي تهت تطبيق

21 
احكام حروف )باا تف ري  و ترقيرق( ) تيلري  و ترقيرق الم ( +     

 21 كارورزي موارد تدريس ودم در آيات قرآن
و كرارورزي و معرفري   ( تكنيكهاي يملي و كاربردي صوت )تكنيكهراي شررداز  طنرين   

   آياتگو با سايرهاي شرداز  طنين در تمرينات يملي تهت تطبيق قرائت التكنيك

27 
احكام حروف )باا ادغام و كليات( + )باا ادغام صيير و كبيرر( +  
)ايواع رابطه و ادغام دو حرف( + )ادغرام ترام( و يراقك( كرارورزي     

 موارد تدريس ودم در آيات قرآن
28 

هرا  تكنيكهاي يملي و كاربردي صوت )ايت اا سريت مناسب( و ارائه معيارها و وراخك 
ريت متناسب با ويژگيهاي صوتي و لحني متعلمين در تمرينرات يملري   تهت ايت اا س

 تهت تطبيق قرائت الگو با ساير قطعات قرآيي

23 
احكام حروف )احكام يرون سراكنه و تنروين ( + كرارورزي مروارد      

 93 تدريس ودم در آيات قرآن
وريفه  كارورزي مبحث تطبيق قرائت الگو با ساير قطعات قرآيي )ايجام قرائت ديگر آيات

 در سبك و قالب قرائت الگو( و ارائه يكات و تكنيكهاي صوتي و لحني

91 
كارورزي احكام يون سراكنه و تنروين )اخفراء (+ احكرام حرروف       

)احكام مي  ساكنه(+ احكام حروف )احكام غن ه(+ كارورزي مروارد  
 تدريس ودم در آيات قرآن

92 
رآيي )ايجام قرائت ديگر آيات وريفه كارورزي مبحث تطبيق قرائت الگو با ساير قطعات ق

 در سبك و قالب قرائت الگو( و ارائه يكات و تكنيكهاي صوتي و لحني

99 
 –كليات( + )احكام مد( و قصرر   –احكام حروف )احكام مد( و قصر 

( كرارورزي مروارد    "برا سربب همر م   "معرفي و تشري  ايواع مرد(  
 تدريس ودم در آيات قرآن

92 
قرائت الگو با ساير قطعات قرآيي )ايجام قرائت ديگر آيات وريفه  كارورزي مبحث تطبيق

 در سبك و قالب قرائت الگو( و ارائه يكات و تكنيكهاي صوتي و لحني

91 
معرفي و تشرري  ايرواع مرد( برا      –احكام حروف )احكام مد( و قصر 

 91 سبب سكون(  كارورزي موارد تدريس ودم در آيات قرآن
ائت الگو با ساير قطعات قرآيي )ايجام قرائت ديگر آيات وريفه كارورزي مبحث تطبيق قر

 در سبك و قالب قرائت الگو( و ارائه يكات و تكنيكهاي صوتي و لحني

97 
برراا وقررف و ابتررداء )كليررات +كليررات ايررواع وقررف اضررطراري و   

 98 اختياري( )ايواع وقف تام( و كافي و حسن و قبي (
ا ساير قطعات قرآيي )ايجام قرائت ديگر آيات وريفه كارورزي مبحث تطبيق قرائت الگو ب

 در سبك و قالب قرائت الگو( و ارائه يكات و تكنيكهاي صوتي و لحني

كارورزي مبحث تطبيق قرائت الگو با ساير قطعات قرآيي )ايجام قرائت ديگر آيات وريفه  23باا وقرف و ابترداء )ايرواع ابترداء + رمروز سرجاويدي + سركت +         93

                                                 
 تأليف آقاي سيد محسن موسوي بلدخ. –( 2ن )سطح بر اساس كتاب حليه القرآ  -1 

 ميوۀ اصفهاني.تأليف آقاي غرمرضا شاخ – و معماري تروت بر اساس كتاب هنر تروت  - 2
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 در سبك و قالب قرائت الگو( و ارائه يكات و تكنيكهاي صوتي و لحني سجدم(
 

 

 

 

 آزمونها: *

 

 آزمون ورودی: –الف 

  ( اخذ گردد.9و مفاهيم )سطح (2)سطح  مطابق با آزمونهاي پاياني قرائت يجهت ورود به اين دورخ آموزشي، آزمون

 های پا اني:آزمون – ب

خواهد بود و ميانرين نمرات فوق، نمدرخ   ] آزمون شفاهي قرائت -آزمون كتبي و ب -لفا [ بخش آزمون پاياني دورخ شامل دو

   نهايي فرد را مشخص خواهد نمود.

 محاسبه شود. 23بر مبناي  -باشدمي 133از كه  -پيش از محاسبه معدّل نمرات كتبي و شفاهي، ابتدا نمرۀ قرائت شفاهين ته: 

 ( آزمون كتبي:1 - ب

)به همراخ سواالتي از بخدش وقدف و   تجويد ت ميلي بخشهايجهت اخذ آزمون كتبي، در هر يک از  بايستميمحترو معلّمين 

وهندر تدروت ) فقدط     (2)سدطح القدرآن  حليۀاز كتب تعيين شدخ) 1ؤال تشريحي و كاربرديس 8تا  1 ، ت ميليصوت و لحن  و  ابتدا(

 د.نبه عمل آور، طراحي نمودخ و از متعلّمان آزمون كتبي  (بخشهاي تدري  شدخ

 باشد.مي 23از  12حداقل  تجوید و صوت و لحن( بخشهاي)براي هر یك از شايان ذكر است نمرخ قبولي در اين آزمون 

 شفاهي :( آزمون 2 - ب

آزمدون   متعلمدين  زير از مواردو طبق  شدخساعتي براي برگزاري آزمون شفاهي قرائت تعيين بايست ميپ  از آزمون كتبي، 

 :آيدل به عمشفاهي 

توسط متعلمين در هر در صورت كسب نمرخ حد نصاب  بودخ و 133، (دوير)تحقيق و ت مبناي امتياز آزمون شفاهي قرائت .1

 ، « 93از   21 »لحن  -د«   23از  12 »صوت -ج«   11 از 1/13 »وقف و ابتدا  -ب «  91از   1/22 »تجويد -: الفبخشهاييک از 

 اعطاء خواهد شد. « تدوير»يا « تحقيق  (»1)سطحريمك گواهينامه قرائت قرآنبه ايشان 

متعلم محترو از قبولشددگان محسدوب نشددخ و در     ،مزبور بخشهاي: در صورت عدو كسب نمرخ قبولي در هر يک از 1تبصرخ 

 مربوطه تجديد منظور خواهد شد.    بخشهاييا  بخش

و فرمهاي داوري كده بده پيوسدت     نامهدخ و  بر اساس آئينبو تدويرنحوخ برگزاري آزمون پاياني به دو روش تحقيق و  :2تبصرخ

 ( شركت نمايند.  تدويرتوانند در يک يا هر دو رشته)تحقيق و باشد. ضمناً  هر يک از متعلمين ميآمدخ است مي

 دقيقه فرصت مرور دادخ شود. 13، حدود آزمونبه هريک از متعلّمان پ  از مشخص نمودن آيات  .2

االمرء يا رسدم  اي به شيوخ رسمصفحه 132قرآنهاي  ( از رويصفحه )به صورت قرعهيکهر متعلّم،  در آزمون پاياني براي .9

 ، قرائت به روش تحقيق معين شود.المصحف به انتخاب متعلم

                                                 
 دقت شود كه سواالت از بخشهاي مختلف و مباحث مهم طراحی گرديده و بارم هر سوال با توجه به سطح)آسانی يا دشواري( هر سوال تعیین گردد. -1
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  معين گردد ( و به صورت قرعه سطر 03رتيل، دو صفحه)تذكر: براي قرائت به روش ت

 ،تجويدد الزو است نمرخ حدنصاب در هر يک از بخشهاي  تدويريا تحقيق ي در هر يک از گرايش ها جهت اخذ گواهينامه  .2

   .كسب گردد هر گرايشبه  هاي داوري مخصوصنامه و فروبا توجه به آئين لحن و صوتو ابتدا و وقف 

ب و جداز بده انتخدا   م ،شرايط تخصصي ذيل الدذكر دارا بودن مشروط به دارندگان گواهينامه اين دورخ )تحقيق يا تدوير(   .1

 خواهند بود: تربيت معلم تجويد قرآن كريم شركت در دورخ
 

 : تددوير ( در گرايش تحقيق يدا  1دارا بودن گواهينامه قرائت )سطح  -2(    9)سطحقرآن كريم گواهينامه مفاهيمدارا بودن  -1

  باشد. 23از  11مشروط به اين ه حداقل امتياز كسب شدخ در بخش تجويد و وقف و ابتدا)كتبي و شفاهي( 
 

 :نحو  محاسبه نمر  نهائی( ج

 

 
 

 :  مهم تذكرات *

  داورانتذکرات مربوط به: 

امتياز براي لحدن   93امتياز براي صوت و  23امتياز براي وقف و ابتداء،  11امتياز براي تجويد،  91در قسمت صحت قرائت   -1

 بوطه ارزشيابي خواهد شد. نامه، جداول و فرمهاي ضميمه مردرنظر گرفته شدخ است كه طبق آئين

 شود.( 23تقسيم نمودخ تا بر مبناي  1) جهت احتساب نمرخ نهايي، نمرخ شفاهي را بر 

توسط دو داور مجاز )يک نفر جهت ارزيابي تجويد و وقف و ابتدا و يدک  حداقل بايست مي (شفاهيقرائت )پاياني  آزمون  -2

 نفر وي خ ارزيابي صوت و لحن(صورت گيرد.

شود جهت رعايت عدالت و همچنين دقت در ارزيابي قرائت متعلّمان در صورت دارا بدودن داوران مجداز،   توصيه ميتبصرخ: 

 هاي تجويد، وقف و ابتدا، صوت و لحن داور مجزا درنظر گرفته شود.براي هر يک از رشته

بدراي آزمونهداي    هاي عزائم )داراي سجدخ واجب(به علت تأكيد و تعظيم ارزشهاي قرآني و اح او شرعي، از انتخاب سورخ -9

 شود. پاياني خواهران و يا استفادخ از داوران برادر براي داوري تروت خواهران و بالع  ، جدّاً خودداري

 

 :تذکرات مربوط به معلم 

 93)معلمان محترو حدود  معلمان محترو در اين دورخ جهت باال بردن سطح و مهارت متعلّمان به كارورزي بيشتر بپردازند. .1

 دقيقه ابتدايي هر جلسه را به تدري  نظري و باقي زمان را به كارورزي بپردازند.(

هداي  ، تربيت و پرورش نيروهاي قرآني به كمک آمدوزخ كريم قرائت قرآنآموزش هاي از برگزاري دورخاز آنجايي كه هدف  .2

باشد لذا شايسته است كه معلّم محترو در هر جلسه، در خرل تدري  نظري، مطالب كوتاخ تربيتي را بنا به قرآن كريم مي

توانندد از  مثدال معلمدان مدي   بدراي   عنوان نمايند. السّرو( )عليهم، از قرآن كريم و فرمايشات اهل بيت فراگيران فراخور حال

اي هنرمندانه تبيين عبارات و آيات تروت شدخ  بهرخ گرفته و آيه مربوطه را كه حاوي مطلب تربيتي است به شيوخ كلمات،

 .نمايند

اخته، سپ  با توجه بده  بندي دروس به تدري  نظري پرددر هر جلسه، معلّمان محترو ابتدا دقايقي را طبق جدول بودجه .9

 اقداو به رفع اش ال آنان  نمايند. مطالب تدري  شدخ به كارورزي با افراد پرداخته و 

   (1يد و وقف و ابتدا و صوت و لحن)با ضريب ( + ميانرين نمرخ كتبي تجو23دو برابر نمرخ قرائت شفاهي)بر مبناي 

9 

 = نمره نها ي
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 معلمان محترو در جلسه اول پيش از آموزش به بيان مقدمه، اهداف دورخ و آمادخ سازي متعلمين بپردازند.     .4

 2سطح  قرآن هاي خود از قرائتسازي آموختهنحوخ پيادخ است كه قرآن آموزان،اين  هدفدورخ اين با عنايت به اين ه در  .5

كه معلدم محتدرو دورخ بدا    الزو است   تدوير يا تحقيق تقليدي( را بر ديرر آيات قرآن كريم فرا گرفته و اجراء نمايند، لذا)

مدورد  گيري، مساحت صوتي معمدول  وي گيهاي سبک)حالت و فضاي توليد و تشديد صوت، وي گيهاي تنغيمي، روش اوج

 آشنايي كافي داشته باشد. (2سطح )قرآنقرائت  استفادخ و .... (تروتهاي الرويِ

كيد بر ارتباط و تقليد مستمر متعلمان از تروتهاي استاد الرو همت ويد خ گمارندد تدا    أمعلمان محترو دورخ، در خصوص ت .6

 ط بيشتر متعلمان بر سبک و وي گيهاي استاد الرو گردد.تسلّ موجب

كيد شدخ است تا كل تروت مبنا تا پايان، به صدورت غيرحضدوري)كار در   أت (2سطح ) قرآن ه اين ه در دورخ قرائتبا عنايت ب .7

توانند كليه ن ات تدروت مدذكور ) ن دات و ت ني هداي صدوتي و      منزل ( حتي پ  از اتماو دورخ تقليد شود، لذا معلمان مي

 زي نمايند.لحني( را با متعلمان روي ديرر آيات قرآن كريم كارور

ط بيشتر قرآن آموزان بر قرائت انواع مختلف آيات شريفه قرآن كريم)از نظدر  شود جهت تسلّبه معلمان گرامي توصيه مي .8

 ر و آيات مختلف باشد.وَنمايند از سُقفله، طول آيات، نوع كلمات و... (، آياتي كه براي تمرين يا كارورزي انتخاب مي

باشدد  آزاد )منظور تروتي است كه در سبک استاد الرو مدي  هاياين دورخ با تروت راندنگذ، طي از آنجا كه قرآن آموزان .3

ي)از رعايدت شديب مناسدب آموزشد    است جهت ضروري اما آيات آن متفاوت با تروت الرو است.( آشنا خواهند شد، لذا 

تا بدراي جلسده آينددخ     ودخذار نمرا به عنوان ت ليف به متعلمان واگ، معلمان محترو در هر جلسه آياتي آسان به مش ل(

 نمايند.   و تروت با  سبک و سياق استاد الرو آمادخ مطابق 

معلمان محترو به متعلمين توصيه نمايند كه جهت ارتقاء سطح دانش خويش از لوحهاي فشردخ آموزشي تهيه شدخ )مانند  .13

 ...( استفادخ نمايند.و 2المائدخ تروت، لوحهاي آموزشي سازمان دارالقرآن ال ريم، نرو افزار 

دورخ  متعلمدان باشد، شايسته اسدت  تمرين مستمر ميت رار و صوت و لحن ت ميلي مستلزو ط بر تجويد و از آنجا كه تسلّ .11

 در ساعات خارج از كرس به كارورزي و ممارست بيشتر بپردازند. 
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 «.و قرآن را شمرده شمرده و با تَاَنّي تالوت نما»... 
 (4ه مباركه مزمّل/آيه )سور

 مقدمه    *
هداي ديندي بدودخ    هاي اعجاز قرآن كريم كه هموارخ منشأ جذب بسياري از مردو به سوي قرآن و آموزخبي شک ي ي از جلوخ

در سورخ مباركه مزّمّل  بنا به نصّ صريح همانا قرائت فصيح و آهنرين قرآن كريم همراخ با رعايت قواعد تجويدي آن است. از اين رو

حفظ الوقوف و بيدان  »  را به« ترتيل»كه 7 و فرمايش گهربار اميرالمؤمنين «رَتِّلِ القُرآنَ تَرتيرً وَ... » فرمايد:باب تروت قرآن كه مي

نظام مامه » در استمرار فرآيند طراحي و اجراي دارالقرآن الرر م سازمان معاونت آموزش و پژوهش،  ندمعنا فرمود 1« الحروف 

علاوم و   » بدا هددف آمدوزش   را ( 1كريم )سطح قرآنطرح تفصيلي برگزاري دورخ آموزش قرائت ،«مش آموزش قرآن كار م و هماه

 ..ارددتقديم مي «پيشرفتهفمون قرائت 

 اهداف *
  الف( اهداف كلي:

بيدان  التدذاذ از  و ئي خاصه نوجوانان و جوانان با كرو الهي از طريق آشدنا  ،زمينه سازي بمنظور آشنائي و ان  آحاد جامعه -1

 الحان آسماني قرآن كريم. فصيح و

   .و آهنرين قرآن كريم در سطح جامعه اسرميفصيح  قرائتِ پيشرفتههاي نشر آموزخ  -2

 هاي رشد ايشان.جذب و شناسايي استعدادهاي درخشان در امر قرائت تخصصي قرآن كريم و ايجاد زمينه -9

نظاام ماامه و   » در راستاي كريمبندي شدخ و هماهنگ براي آموزشهاي قرائت قرآن سطح ،ارائه يک روش منطقي، جذّاب -2

 .«هماهمش آموزش قرآن كر م

 ب( اهدف رفتاري:

 بواسطه قرائت و استماع مستمر آيات قرآن كريم جذب و شيفته آن شدخ و با آيات و معارف غني آن، مأنوس گردند.، قرآن آموزان(1

 صوت و لحن به صورت آهنرين و زيبا قرائت نمايند.و  ، وقف و ابتداء جويد ريم را با رعايت كليه ن ات تقرآن كآيات  ،قرآن آموزان( 2

 هاي زيباي خويش، عروخ بر حظّ و بهرخ بيشترِ روحي و معنوي خويش، عاملي براي جذب افراد ديرر گردند.با تروت ،قرآن آموزان( 9

   چكيده طرح: *
به تف يدک جنسديت، سدطح تحصديرت و      –بليغات، ثبت ناو، سطح بندي و كرسبندي مخاطبان اين طرح پ  از تبر اساس   

جلسه، در مراكز آموزشي پيش بيني شدخ برگزار شدخ و مخاطبان، توانايي تدروت آيدات    23كرسهاي آموزشي در  -محدودخ سني

ب خواهند نمود. سرفصلهاي آموزشي در بخش كس را صوت و لحنقيق با رعايت ن ات پيشرفته تجويد و شريفه قرآن در شيوخ تح

هاي بخش مخارج حروف، صفات و اح او به همراخ مبحث تداريخ قدرآن خاصده    شناسي تجويد شامل آسيبتجويد، مباحث آسيب

                                                 
 .323ص 76بحاراالنوار ج -54ص 1تفسیر الصافی ج – 1

 

  6هاي آموزش قرائت قرآن كریم سطح كلّيات طرح برگزاري دوره

 «تحقيقگرایش »( علوم و فنون قرائت پيشرفته  )
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 .وت و لحن اصول پيشرفته صوت و لحن آموزش دادخ خواهد شدد ص. در بخش باشدمي قف و ابتداءو مباحث پيشرفته و بحث طرق

 .اعطاء خواهد شدبه ايشان  پاياني، گواهي پايان دورخ هايدر آزمونقرآن آموزان موفقيت در صورت 

 :دورهمشخصات كلّي  *              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   كنندگان شرایط شركت *

 

  الف( شرا ط عمومی:

 تقيد به دين مبين اسرو. -1

 ي رفتار.دارا بودن ظاهر و پوششي مناسب و آراستر -2

 ب( شرا ط اختصاصی:

 (2سطح )و مفاهيم ( 1دارابودن گواهينامه قرائت قرآن )سطح -1

 آموزشي مي توانند در دورخ (هر دو  دورخ فوق)مطابق با آزمونهاي پاياني مشروط به قبولي در آزمون ورودي هاي فوقافراد فاقد گواهينامه  -الف  

   ( شركت نمايند.1)سطح  قرآن كريمقرائت 

توانند در دورخ شدركت نمدودخ و در   باشد، مي  11بصرخ: افرادي كه در آزمون مفاهيم حدنصاب را كسب ننمايند و نمرخ قرائت عملي آنها باالتر از ت

 درآزمون مفاهيم شركت نمايند. بديهي است در صورت قبولي در آزمون فوق، ساير آزمونها به عمل خواهد آمد. پايان دورخ مجدداً

      قدرآن  قرائدت پايداني   بايست در آزمون ورودي  وفدق آزمدون  سال سپري شدخ باشد مي 2كه از زمان اخذ گواهينامه ايشان بيش از افرادي  -ب

 ( شركت نمايند.1 )سطح

المقدور سعي شود محدودخ سنّي هر كرس تذكر: حتي -داشتن استعداد و قريحه ذاتي در درك و تقليد اصوات و نغمات قرآني. -2

 نزديک بودخ و مخاطبان هر كرس با ي ديرر اخترف سنّي زيادي نداشته باشند. به هم

 «.گرايش تحقيق(»  پيشرفتهعلوو و فنون قرائت ) (1آموزش قرائت قرآن كريم )سطح  نام دوره: – 1

 ساعته(. 2جلسه  23ساعت آموزشي )شامل  83 :دورهدت م – 2

توانند به صورت خودآموز درس را فرا گرفته و افراد مستعد مي به صورت حضوري، ترجيحاً دو جلسه در هفته ) :شرل امرای دوره -3
 هاي مربوطه شركت نمايند(.تنها در آزمون

 است دو جلسه در هفته در نظر گرفته شود. ن ته: به دليل نياز به كارورزي بيشتر در دورخ فوق بهتر

 سال.در طول   مقطه زماني: – 4

 ( يا قبولي در آزمونهاي ورودي معادل2سطح )و مفاهيم  (1سطحدارابودن گواهينامه قرائت قرآن ) پيش نياز: – 5

 سراسر كشور. گستره طرح: – 6

 نجا وجود داشته باشد. )اولويت با مراكز فرهنري و مذهبي است(.ها در آتمامي اماكني كه ام ان تش يل دورخ محل تشريل دوره: – 7

پ وهشي در علم تجويد تأليف آقاي عرمي)اين كتاب   -2تأليف آقاي موسوي بلدخ  « 2سطح»القرآن حليۀكتاب  -1 محتوای آموزشي دوره: – 8

 و مورد تأييد.يا ساير كتب مشابه  ميوخ. يف آقاي شاختأل "معماري تروت"و  "هنر تروت"كتب  -9  باشد(به عنوان كتاب كمک آموزشي مي

 ولتي.استانها و كليه مؤسسات قرآني مردمي و يا دستراههاي د يادارخ امور قرآن مجری دوره: – 9

 .(به تف يک جنسيت) سال و به  باال 11ردخ سني تمامي عرقمندان به كرو وحي در  گروههای هدف: – 11

 نفر و در دو گروخ جداگانه برادر و خواهر. 21و حداكثر  11حداقل  ر كالس:تعداد متعلّمان در ه – 11

 هاي خودگردان رعايت تعداد حداقلی ضرورتی ندارد.اي است و در دورههاي سهمیهتعداد حداقل و حداكثر متعلمان، مربوط به دوره

محسوب گرديدخ و پ  از درج در پروندخ استاني « ساعت آموزش  83 »كسب نمرخ قبولي در اين دورخ به عنوان  ارزش آموزشي: – 12
 افراد به قبولشدگان، گواهي پايان دورخ اعطاء خواهد شد. 
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 محتواي آموزشي  *

صدوت و   و در بخدش  (2سطحالقرآن)حليۀمطابق با سرفصلهاي كتاب ت تجويد و وقف و ابتداء، محتواي آموزشي دورخ در قسم

 باشد:علمي و عملي معلّم دورخ مي ربياتسرفصلهاي ارائه شدخ زير و تج ،لحن نيز بر مبناي كتاب هنر تروت
 

 الف( معرفی کلی دروس و سرفصلهای آموزشی دور :

 :سرفصلهای تجو ا و ورف و ابتااء 

 تاريخ قرآن )تشريح مبحث طرق( .1

 آسيب شناسي مبحث حركات .2

 آسيب شناسي مبحث مخارج .9

 آسيب شناسي مبحث صفات .2

 آسيب شناسي مبحث اح او .1

 :سرفصلهای صوت و لحن 

 ايي و تعريف اصطرحات مورد نياز مقاو شناسيآشن .1

 آشنايي با مقامات اصلي)علمي و عملي( .2

 گيري ، انتقال درجات، انتخاب پردخ مناسب، استفادخ از ولوو، تحرير(  هاي تروت ) روشهاي اوجآشنايي با ت نيک .9

 سيب شناسي تروت ) ناكوكي لحن، ناهمروني رديف، لغزش تحرير و...(آ .2

 باشد:موضوعات صوت و لحن به ش ح ذرل ميبخشي از ع و صفحات تدررس مناب* تذك : 

  (:  0931كتاب هن  تالوت ) چاپ پنجم زمستان 

 ( 193-133بخش دوو )صفحات  -فصل دوو

 باشد.بندي تدري  مد نظر ميفقط مقامات مطرح شدخ در بودجه :( 193-199وو )صفحات سبخش  -فصل دوو

  (0930بهار  ) چاپ دومكتاب معماري تالوت:  

 ( 33 - 79صفحات )احي تمرينات گاو پنجم: طر
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 (6بندي دروس دوره آموزش قرائت قرآن كریم )سطح جدول بودجه

 (2)محورهاي درسي صوت و لحن پيشرفته  جلسه (1) محورهاي درسي تجوید پيشرفته  جلسه

 2 اي از تاريخ قرآن + مبحث طرقخرصه 1
يي )درجه، فاصله ، پردخ ، اكتداو، ديدوان اساسدي،    تعريف اصطرحات موسيقا

 اسامي درجات ديوان اساسي( به همراخ كارورزي بر مباحث ارائه شدخ

9 
مخارج حروف ) مواضع جوف، حركات و آسيب شناسي 

 حلق، لسان ( 
2 

تعريف اصطرحات موسيقايي ) قرار ، جواب ، جواب الجدواب ،ركدوز ، غمداز ،    
 گ( ، تصوير، انتقال ، سُلَّم( به همراخ كارورزياكتاو، مقاو ، جن  )دان

1 
آسيب شناسي مخارج حروف ) مواضع لسان، شفتين، 

 خيشوو (
1 

آشنايي با مقامات اصلي )علمي و عملي() مقاو بيات به همراخ كارورزي آن (+ 
 هاي صوتي + بيان نحوخ مطابقت اين مقاو با مضامين آيات پخش نمونه

 8 شدت و رخوت ( -جهر و هم آسيب شناسي صفات )  7
آشنايي با مقامات اصلي )علمي و عملي() مقاو راست به همراخ كدارورزي آن(  

 هاي صوتي + بيان نحوخ مطابقت اين مقاو با مضامين آيات(+ پخش نمونه

 13  (اطباق و انفتاح -آسيب شناسي صفات) استعرء و استفال 3
(+ شردع  ناابر ر شعه يراو اعي ي ردو    انتخاب پرده   هاي تروت )آشنايي با ت نيک

 هاي صوتي+ كارورزيپخش نمونه

 12 ت رير ( -لين -قلقله -آسيب شناسي صفات فرعي ) صفير 11
(+ انتخاب پرده  شردع  ناابر ر شعه يراو اعي ي ردو     هاي تروت )آشنايي با ت نيک

 هاي صوتي+ كارورزيپخش نمونه

19 
 -نهغ -استطاله -آسيب شناسي صفات فرعي ) تفشي

 بحه  ( -نبرخ
 + كارورزيهاي صوتيپخش نمونه(+ انتقال هشجاتهاي تروت )آشنايي با ت نيک 12

11 
تغليظ و  -آسيب شناسي اح او ) تفخيم و ترقيق راء

 تفخيم و ترقيق الف مدي ( -ترقيق الو
11 

آشنايي با مقامات اصلي )علمي و عملي() مقاو نهاوند به همدراخ كدارورزي آن   
 هاي صوتي+ بيان نحوخ مطابقت اين مقاو با مضامين آياتونه(+ پخش نم

 + كارورزيهاي صوتيپخش نمونه(+ ابتفاه  از علومهاي تروت )آشنايي با ت نيک 18 آسيب شناسي اح او  نون و ميم ساكنه + غنه 17

 23 آسيب شناسي اح او مد و قصر 13
ه همراخ كارورزي آن(+ آشنايي با مقامات اصلي )علمي و عملي() مقاو حجاز ب

 هاي صوتي+ بيان نحوخ مطابقت اين مقاو با مضامين آياتپخش نمونه

21 
 اصطرحاتاهميت وقف و ابتدا+ تعريف ،كليات، ضرورت 

 وقف، وصل، ابتدا، س ت، قطع، م ث، تنف ، استيناف
 هاي صوتي+ كارورزي(+ پخش نمونهتحديدهاي تروت )آشنايي با ت نيک 22

29 
ترتيل با وقف، وصل و ابتدا بررسي مباني و اقساو رابطه 

 وقف و ابتدا اختياري و اقساو آن )تاو(
22 

آشنايي با مقامات اصلي )علمي و عملي() مقاو صبا به همراخ كارورزي آن(+ 

 هاي صوتي+ بيان نحوخ مطابقت اين مقاو با مضامين آياتپخش نمونه

21 
ري و اقساو آن بررسي مباني و اقساو وقف و ابتدا اختيا

 )كافي(
21 

آشنايي با مقامات اصلي )علمي و عملي() مقاو سراخ به همراخ كارورزي آن(+ 

 هاي صوتي+ بيان نحوخ مطابقت اين مقاو با مضامين آياتپخش نمونه

27 
بررسي اقساو وقف و ابتدا انتظاري و اضطراري و اقساو 

 آن )حسن (
28 

) مقاو عجم به همراخ كارورزي آن(+ آشنايي با مقامات اصلي )علمي و عملي(

 هاي صوتي+ بيان نحوخ مطابقت اين مقاو با مضامين آياتپخش نمونه

23 
بررسي اقساو وقف و ابتدا انتظاري و اضطراري و اقساو 

 آن )قبيح (
 ها(+ پخش نمونهناكوكي لحنآسيب شناسي تروت) 93

91 
 بيان موارد شايع حسن و قبيح به همراخ تحليل وقف و

 ابتدا در آيات نسبتا طوالني
 ها(+ پخش نمونه نايمگوني شهيفآسيب شناسي تروت)  92

99 
بيان موارد شايع حسن و قبيح به همراخ تحليل وقف و 

 ابتدا در آيات نسبتا طوالني
 ها(+ پخش نمونهلغزه تحديدآسيب شناسي تروت) 92

91 
عه ح م وقف بر انتهاي آيات با عنايت به نظرات قراء سب

 +ابتداي جايز و غير جايز )ناقص و قبيح و اقبح(
 كارورزي و مرور مقامات تدري  شدخ + آسيب شناسي تروت متعلمين 91

 كارورزي و مرور مقامات تدري  شدخ + آسيب شناسي تروت متعلمين 98 كارورزي اقساو وقف و ابتداء در آيات  97

                                                 
 تأليف آقاي سيد محسن موسوي بلدخ. –( 2بر اساس كتاب حليه القرآن )سطح   -1 

 ميوۀ اصفهاني.تأليف آقاي غرمرضا شاخ و معماري تروت بر اساس كتاب هنر تروت   - 2
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 كارورزي و مرور مقامات تدري  شدخ + آسيب شناسي تروت متعلمين 23 م وقف متأخريناقساو و عريم وقف سجاوندي + اقساو و عرئ 93
 

 

 : آزمونها  *
 

 آزمون ورودی: –الف 

  اخذ گردد. (2سطح )و مفاهيم  (1سطح)مطابق با آزمونهاي پاياني قرائت  يجهت ورود به اين دورخ آموزشي، آزمون

 های پا اني:آزمون – ب

خواهد بود و ميانرين نمرات فدوق، نمدرخ    ]آزمون شفاهي قرائت -آزمون كتبي و ب -الف [امل دو بخش آزمون پاياني دورخ ش

 نهايي فرد را مشخص خواهد نمود.

 محاسبه شود. 23بر مبناي  -باشدمي 133از كه  -پيش از محاسبه معدّل نمرات كتبي و شفاهي، ابتدا نمرۀ قرائت شفاهين ته: 

 ( آزمون كتبي:1 - ب

پيشرفته)به همراخ سواالتي از بخش وقدف و  تجويد  بخشهايجهت اخذ آزمون كتبي، در هر يک از  بايستمي محترو ينمعلّم

و معمداري   هنر تروت و (2)سطحالقرآن حليۀاز كتب تعيين شدخ) 1سؤال تشريحي و كاربردي 8تا  1 ، صوت و لحن پيشرفته و  ابتدا(

 د.ننمودخ و از متعلّمان آزمون كتبي به عمل آورطراحي  ، ) فقط بخشهاي تدري  شدخ (تروت 

 باشد.مي 23از  12حداقل  ( تجوید و صوت و لحن بخشهايبراي هر یك از  )شايان ذكر است نمرخ قبولي در اين آزمون 

 (:6شفاهي قرائت )سطح ( آزمون 2 - ب

آزمدون   متعلمدين  زير از مواردو طبق  خشدبراي برگزاري آزمون شفاهي قرائت تعيين ساعتي بايست ميپ  از آزمون كتبي، 

 :آيدبه عمل شفاهي 

در باشد كه الزو است شركت كننددگان  مي 71مرخ ن بودخ و حد نصاب نمرخ قبولي 133، مبناي امتياز آزمون شفاهي قرائت  .1

    «   23از  12» صدوت   -ج«   11از  1/13» وقدف و ابتددا    -ب  « 91از   1/22» تجويدد  -:  الفارزشيابي بخشهايهر يک از 

 بده   حد نصاب نمرخ قبدولي  وكسب نمرات فوق  . در صورتنمايندهاي مذكور را كسب نيز حدنصاب«  93از   21» لحن  -د

 اعطاء خواهد شد. مربوطه گواهينامه قبولشدگان 

شددخ و در  متعلم محترو از قبولشددگان محسدوب ن   ،مزبور بخشهاي: در صورت عدو كسب نمرخ قبولي در هر يک از 1تبصرخ 

 مربوطه تجديد منظور خواهد شد.    بخشهاييا  بخش

و فرمهاي داوري كه به پيوسدت آمددخ اسدت     نامهنحوخ برگزاري آزمون پاياني به روش تحقيق بودخ و  بر اساس آئين :2تبصرخ

 دقيقه فرصت مرور دادخ شود. 13، حدود آزمونبه هريک از متعلّمان پ  از مشخص نمودن آيات باشد. مي

االمدرء يدا   اي به شيوخ رسدم صفحه 132قرآنهاي  اي ( از رويصفحه) به صورت قرعهيکدر آزمون پاياني براي هر متعلّم،  .2

 ، قرائت به روش تحقيق معين شود.رسم المصحف به انتخاب متعلم

                                                 
 ديده و بارم هر سوال با توجه به سطح)آسانی يا دشواري( هر سوال تعیین گردد.دقت شود كه سواالت از بخشهاي مختلف و مباحث مهم طراحی گر -1
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تربيت  در دورخ مشروط به دارا بودن شرايط تخصصي ذيل الذكر مجاز به انتخاب و شركتدارندگان گواهينامه اين دورخ  .9

 خواهند بود: قرآن كريم صوت ولحنمعلم 

(: مشروط بده اين ده حدداقل    1دارا بودن گواهينامه قرائت )سطح  -2(   2گواهينامه مفاهيم قرآن كريم)سطح دارا بودن -1

  باشد. 23از  11امتياز كسب شدخ در بخش صوت و لحن)كتبي و شفاهي( 

 ج( نحو  محاسبه نمر  نهائی:

 

 

 كرات مهم : تذ *

  داورانتذکرات مربوط به: 

امتياز براي لحدن   93امتياز براي صوت و  23امتياز براي وقف و ابتداء،  11امتياز براي تجويد،  91در قسمت صحت قرائت   -1

 نامه، جداول و فرمهاي ضميمه مربوطه ارزشيابي خواهد شد.درنظر گرفته شدخ است كه طبق آئين

دو داور مجاز )يک نفر جهت ارزيابي تجويد و وقف و ابتدا و يدک   توسطحداقل بايست مي (شفاهيئت )قراپاياني  آزمون  -2

 لحن(صورت گيرد. نفر وي خ ارزيابي صوت و

در صورت دارا بدودن داوران مجداز،   جهت رعايت عدالت و همچنين دقت در ارزيابي قرائت متعلّمان شود تبصرخ: توصيه مي

 تجويد، وقف و ابتدا، صوت و لحن داور مجزا درنظر گرفته شود.هاي براي هر يک از رشته

بدراي آزمونهداي    هاي عزائم )داراي سجدخ واجب(به علت تأكيد و تعظيم ارزشهاي قرآني و اح او شرعي، از انتخاب سورخ -9

 شود. ريپاياني خواهران و يا استفادخ از داوران برادر براي داوري تروت خواهران و بالع  ، جدّاً خوددا

 

 

 :تذکرات مربوط به معلم 

 93)معلمان محترو حدود  معلمان محترو در اين دورخ جهت باال بردن سطح و مهارت متعلّمان به كارورزي بيشتر بپردازند. .1

 ظري و باقي زمان را به كارورزي بپردازند.(دقيقه ابتدايي هر جلسه را به تدري  ن

مطابقت مقامات مورد تدري  بدا مضدامين   تبيين نحوخ شايسته است معلمان محترو با توجه به سطح اين دورخ نسبت به  .2

 آيات قرآن كريم مبادرت ورزند. 

هاي قرآن ني به كمک آموزخ، تربيت و پرورش نيروهاي قرآكريم قرائت قرآنآموزش هاي دورخكه هدف از برگزاري  از آنجا .9

را بندا بده    تربيتدي شايسته است كه معلّم محترو در هر جلسه، در خرل تدري  نظري، مطالب كوتداخ  باشد لذا كريم مي

توانندد از  براي مثدال معلمدان مدي   د.ن، عنوان نماي)عليهم السّدرو( ، از قرآن كريم و فرمايشات اهل بيت  فراگيران فراخور حال

اي هنرمندانده  و آيات تروت شدخ  بهرخ گرفته و آيه مربوطه را كه حاوي مطلب تربيتدي اسدت بده شديوخ     عبارات كلمات،

 .تبيين نمايند

بندي دروس به تدري  نظري پرداخته، سپ  با توجه بده  محترو ابتدا دقايقي را طبق جدول بودجه اندر هر جلسه، معلّم .2

 اقداو به رفع اش ال آنان  نمايد. تدري  شدخ به كارورزي با افراد پرداخته و  مطالب

    معلمان محترو در جلسه اول پيش از آموزش به بيان مقدمه، اهداف دورخ و آمادخ سازي متعلمين بپردازند. .5

   (1( + ميانرين نمرخ كتبي تجويد و وقف و ابتدا و صوت و لحن)با ضريب 23دو برابر نمرخ قرائت شفاهي)بر مبناي 

9 

 = نمره نها ي
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از روش منافسه ) نف  به نف  خواندن آيات توسط شركت  گردد جهت انجاو كارورزي ها به معلمين محترو پيشنهاد مي .1

 نمايند.كنندگان ( نيز استفادخ 

آن كدريم  ، شركت كنندگان را جهت كارورزي و رشد بيشتر به حضور در جلسدات قرائدت قدر   است معلم محترو شايسته .7

 د.معتبر استاني معرفي نماي

ط بيشتر قرآن آموزان بر قرائت انواع مختلف آيات شريفه قرآن كريم ) از نظر شود جهت تسلّتوصيه مي محتروبه معلمان  .8

 ر و آيات مختلف باشد.وَنمايند از سُ، آياتي كه براي تمرين يا كارورزي انتخاب ميع كلمات و... (فله، طول آيات، نوق

آموزشي تهيه شدخ )مانند  معلمان محترو به متعلمين توصيه نمايند كه جهت ارتقاء سطح دانش خويش از لوحهاي فشردخ .3

 استفادخ نمايند.و...(  2ئدخ الماتروت، نرو افزار لوحهاي آموزشي سازمان دارالقرآن ال ريم، 

باشد، شايسته است فراگيدران دورخ  صوت و لحن ت ميلي مستلزو تمرين و ت رار مستمر مي و ط بر تجويداز آنجا كه تسلّ .13

 در ساعات خارج از كرس به كارورزي و ممارست بيشتر بپردازند. 
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 مقدمه 

اي عظديم و  باشد و گنجينهو عهدنامه خداوند سبحان، با بندگانش مي9مبراعظمگوياي پياآخرين كتاب الهي و معجزخكريم،قرآن

 گيرد. تواند از آن بهرخكران از معارف الهي است كه هر انسان به اندازخ ظرفيت و سعي خود ميدرياي بي

هدا  يان برتر و منتخب استانآموزش قرائت قرآن كريم و نياز به تربيت قار هاي پايه، تخصصي و پيشرفتهبا عنايت به وجود دورخ

ضدروري  ، ايشان به عنوان عوامل تأثيرگذار در پيشبرد امور قرآندي اسدتان  مندي از بهرخو  اي فن تروت قرآن كريمدر سطح حرفه

كدريم را برذرانندد.   اي قرائت قرآنهاي حرفهكريم آموزشبرجسته قرآن ها، توسط اساتيدعد و منتخب در استانقاريان مست است

نظاام ماامه و هماهماش آماوزش     » در استمرار فرآيند طراحي و اجراي دارالقرآن الرر م سازمان معاونت آموزش و پژوهش الذ

 .ارددتقديم ميرا ( 7كريم )سطح قرآنطرح تفصيلي برگزاري دورخ آموزش قرائت ،«قرآن كر م

 اهداف *
  الف( اهداف كلي:

كدريم  هاي تروت قرآناندوزي در علوو قرآني و مهارتني جهت استمرار و تداوو دانشايجاد زمينه و انريزخ در قاريان استا  -1

 هاي قرآني )در زمينه فنون تروت(.به صورت عملي و تئوري و ارتقاء سطح كيفي آموزخ

 كريم در سطح كشور.هاي تخصصي قرائت قرآنارائه راه ار و روش هماهنگ در ارائه آموزش -2

 ( به ساير نهادها 7قاريان برتر در سطح كشور ) قبول شدگان دورخ قرائت سطح  شناسايي و معرفي -9

 ب( اهدف رفتاري:

 آموختران:تمامي دانش رود با طي اين دورخانتظار مي

يش از پيش ارتقاء يافتده و ايشدان بده عندوان عوامدل      بكريم در زمينه قرائت قرآن ايشانسطح معلومات تخصصي و عملي  -1

 ، ايفاي نقش نمايند.ر پيشبرد امور قرآني استانتأثيرگذار د

ها و اسدتان،نقش مدؤثري   اهلل مجيد بيشتر آشنا شدخ و در رونق جلسات قرآني شهرستانبا اصول و مباني آداب تروت كرو -2

 داشته باشند.

 كريم آشنا شوند.هاي نوين، علمي و تخصصي در امر تروت قرآنبا روش -9

شود قرائت قرآن قابل قبولي را ارائه نمدودخ و سدطح رقابدت در مسدابقات     كه در سطح كشور برگزار مي در مسابقات قرآني -2

 استانها نيز ارتقاء يابد.

 چكيده طرح:   *
تهيده و تددارك ملزومدات     ،تعيين و تصويب زمان اجراي آن ،ال ريممجوز برگزاري از سازمان دارالقرآن صدوراين طرح پ  از 

استان نيز از قاريان برتر استان خويش، دعوت رسمي ادارخ امور قرآني ابرغ شدخ و  استانادارخ امور قرآني ور، به برگزاري دورۀ مزب

به عمل خواهد آورد تا ضمن اعرو آمادگي، در تاريخ مقرر و م ان مشخص  جهت شركت در اين دورخ  در آن استان حضور يابندد،  

دورخ آموزشدي   -تشخيصي و تعيين سطح و مراسم افتتاحيه  –هاي ورودي زاري آزمونپ  از حضور مدعوين و پذيرش آنان با برگ

 گيرند:هاي ذيل قرار ميبه اجرا در خواهد آمد و طي آن مخاطبان تحت آموزشيک هفته به صورت رسمي طي 

 

  7قرائت قرآن كریم سطح هاي آموزش كلّيات طرح برگزاري دوره

 «تحقيقگرایش »( اي علوم و فنون قرائت حرفه )
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 شناسي و بيان مش رت تجويدي شركت كنندگان در قالب تروتهاي كارورزي.آسيب  -1

 در قالب تروتهاي كارورزي.« شناسي آنصوت شناسي و آسيب»باحث عملي و تئوري آشنايي با م -2

آشنايي با مباحث مطروحه در زمينه لحن ) شامل مباحث الحان و مقامات و ساير ت ني هاي لحن بياني و مقدامي ( در قالدب    -9

 تروتهاي كارورزي

اقسداو وقدف و ابتدداء( و آشدنايي و      و هيم دانش وقدف و ابتددا  تعاريف مفا يادآوريشامل: آشنايي با مباحث وقف و ابتدا ) -2

 .كارورزي موارد شايع وقف در آيات مش ل

 آشنايي با مباحث تربيت و اخرق قرآني . -1

 :نكات

   گيرد.از شروع دورخ در اختيار قاريان مشمول طرح قرار پيش ماخ يکحداقل آموزشي لوحهاي  الزو است 

 پد  از برگدزاري   اندد،  كه در آزمونهاي پايان دورخ حدنصاب قبولي را كسب ننمدودخ قاريان مشمول اين طرح بيني شدخ است كه پيش

وقف و ابتدداء زيدر نظدر سدازمان دارالقدرآن      هاي تخصصي تجويد، صوت، لحن و حوزخدورخ و آزمونهاي پاياني، توسط اساتيد مجرب در 

 گواهي پايان دورخ اعطاء خواهد شد.نيز كر است به قبول شدگان دورخ الزو به ذ قرار بريرند. آموزش غيرحضوريال ريم تحت 

( يک تروت وفق  گرددميماخ ي بار ) زمان دقيق آن توسط سازمان اعرو  1هر  ايند به اين صورت خواهد بود كهنحوخ انجاو اين فر

ارسدال خواهدد    غات اسرمي به اين سدازمان ادارخ كل تبليبا كيفيت باال ضبط و توسط  كنندگانسوي شركتاز  ،تعيين شدخضوابط 

 هتروتهاي دريافتي براي اساتيد جهت ارزيابي ارسال گرديدخ و نتايج و فرمهاي داوري مربوطه به همراخ كارشناسي اسداتيد بد  شد.

   .گرددمي ارائهقاريان محترو 

 مشخصات كلّي دوره: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 «.گرايش تحقيق(»  ايحرفهعلوو و فنون قرائت ) (7آموزش قرائت قرآن كريم )سطح : طرح  عموان -1

 ي و غير حضوريامكاتبه هايروزي( و حداقل یكسال براي آموزشصورت شبانهیك هفته براي آموزشهاي حضوري )به  :دورهمدت  -2

 نشدگان()براي قبول

 جلسه آموزش حضوري(. 21در طول سال )طي  مقطه زماني: -3

 يا قبولي در آزمونهاي ورودي معادل.  (1سطح ) قرآن دارا بودن گواهينامه قرائت پيش نياز: -4

 كشور. قاريان برتر استانهايگستره طرح:  -6

 استان. يادارخ امور قرآن مجری طرح: -6

(تأليف آقاي 2سطح)القرآنحلية  -1 ) آموزشي ارسال شدخ پيش از دورخ كتب و الواح فشردخشامل : دوره  توای آموزشيمح -7

( به همراخ كارورزي  ميوخ و....و معماري تروت تأليف آقاي شاخ هنر -9 تأليف آقاي عرمي پ وهشي در علم تجويد  -2  موسوي بلدخ

 تروت در خصوص مباحث تدري  شدخ.

 .حائزين شرايط پذيرش : (انگروه هدف )مخاطب -8

  ساعت. 13: ارزش آموزشي:  -9
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 كنندگان:شرایط شركت *
  می:الف( شرا ط عمو

 تقيد به دين مبين اسرو -1

 دارا بودن ظاهر و پوششي مناسب و آراستري رفتار. -2

 ب( شرا ط اختصاصی:

 يا قبولي در آزمونهاي ورودي معادل  (1سطح ) قرآن قرائت دارا بودن گواهي پايان دورخ -1

نامه ، مطابق با آئين 133از  71از كسب امتي (1سطح قرآن ) براي افراد فاقد گواهينامه قرائتشرط ورود در دورۀ مذكور :1تالذکر 

، در مجداز  داورانكننددگان بدا امضداي    فدرو ارزشديابي هدر يدک از شدركت      الزو است) .باشد( مي1آزمون پاياني قرائت سطح )

 (ال ريم استان نرهداري گردد.دارالقرآن

نيز شركت نمودخ و حدد نصداب الزو    (2ح سطقرآن)بايست در آزمون مفاهيم مي (1سطح قرآن)افراد فاقد گواهينامه قرائت : 2تذکر

 را كسب نمايند.

 محتواي آموزشي: * 
 و دروس آن: معرّفی کلی دور  –الف 

) ويد خ   غيدر حضدوري  هداي حضدوري و آموزشدهاي    گونه كه در چ يدخ طرح ذكر شد داراي دو بخش آمدوزش اين دورخ همان

 .باشدمي به شرح ذيل (نشدگان در آزمون پايان دورخقبول

هداي  مندرج در جدول مشخصات آموزشي كليه دورخآموزشي مربوطه زو است شركت كنندگان پيش از حضور در دورخ منابع ال

 را به صورت غيرحضوري مطالعه نمايند. هاي قرائت آمدخ است،كه در ابتداي طرحهاي تفصيلي دورخآموزش قرائت قرآن كريم 

 : (ساعت آموزش  03 طي زيكارورو عملي  -تئوري هاي حضوري )آموزش ( 1-الف

 قرآني اخرق -1           آموزش وقف و ابتدا -2         آموزش تجويد -9        آموزش لحن -2       آموزش صوت -1

 )ویژه قبول نشدگان دوره(هاي غير حضوري:شآموز (2-الف

هاي الزو و ارائده برنامده بده    (، و انجاو كارشناسيد دورخ ) از طريق سازمان دارالقرآن ال ريم رسال تروت قاريان برتر براي اساتيا

 انجاو خواهدشد(. شش ماخ قلمنظور رفع اش االت احتمالي )طي دو مرحله هر مرحله با فاصله حدا

 ب( اساتيا پيشنهادی:

ند استفادخ هست مجرب بيشتري در زمينه قرائت قرآناتيد هايي كه داراي استوان از استانبا توجه به گسترخ طرح در كشور مي

 كرد 

 کر مررآن و اخمق جاول اسامی برخی از اساتيا مجرّب علم ررائت

 رشته تار س رد ف
 تياااس

 خواهر برادر

  معصومه نظري  مهدي قرخ شيخلو -9  نيامحمدرضا ستودخ -2بلدخ   سيدمحسن موسوي  -1 تجويد 1

 --- محمدرضا شهيدي  -2  دولتي كريمدكتر -9اسماعيلي    حاجدكتر -2مستفيد     حميدرضا دكتر -1 وقف و ابتدا 2

 راضيه جمالي   محسن ياراحمدي -9احمد ابوالقاسمي  -2 ميوخ اصفهانيغرمرضا شاخ -1  صوت 9

 لحن 2
 محسن ياراحمدي -2احمد ابوالقاسمي -9  ميوخ اصفهانيغرمرضا شاخ -2مهدي دغاغله    -1

 
 راضيه جمالي

 بهرامپور و...ابوالفضل  -2 سليمي عباس  -2خداو حسيني  سيدمحسن   -1 اخرق قرآني 1
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 صوت و لحن تدریس بندي جدول بودجه

 دريقه( 03کارورزی ) دريقه ( 03)  محورهای تار س جلسه

 اول
گيري مهارت انتخاب درجه شروع و نغمه شروع و ارتباط آن با نحوخ اوج

 ت (قاري+ مهارت انتخاب سرعت ) دور ترو

تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه راه ارها  1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک

 دو 
رفعدت،   :هاي پنجرانه مشهور ) اساتيدگيري و تبيين شيوخمهارت اوج

 مصطفي اسماعيل، منشاوي، عبدالباسط، شحات محمد انور (

راه ارها  تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه 1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک

 سو 
گيري صحيح، تشديد صدوت و ارتبداط   (: نف 1مهارت پردازش صوت )

 آن با طنين صدا، پرهيز غذايي و ...

تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه راه ارها  1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک

 چهار 
وت مناسدب،  (: استفادخ از حجم يا شددت صد  2مهارت پردازش صوت )

 پردازش طنين

تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه راه ارها  1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک

 پنجم
هاي تحرير و جايراخ تحريدر در نغمدات   مهارت تحرير: آشنايي با مدل

 قرآني، مهارت قفرت

تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه راه ارها  1كارورزي حداقل 

 هايي عملينيکو ت 

 (: انواع انتقال ) انتقال درجات، جن  ( + مهارت فرود1مهارت انتقال ) ششم
تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه راه ارها  1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک

(: بهترين شيوخ هاي انتقال+ مهارت استفادخ از فواصل 2مهارت انتقال ) هفتم

 و ... ( ) چهارو، پنجم، هشتم

تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه راه ارها  1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک

مهارت كاهش ارتفاع صدا در تدروت ) سده روش مشدهور ( + مهدارت      هشتم

 گيريتنظيم و اندازخ

تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه راه ارها  1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک

 اي(: مواكبه، انتقال فضا، تطبيق نغمه1معناگرايي در تروت ) منه
تروت از شركت كنندگان در دورخ و ارائه راه ارها  1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک

 بندي لحني  (: تشويق و اشباع، تاكيدات معنايي، جمله2معناگرايي در تروت ) دهم
ر دورخ و ارائه راه ارها تروت از شركت كنندگان د 1كارورزي حداقل 

 هايي عمليو ت نيک
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  تجویدتدریس بندي جدول بودجه
 دقيقه( 60كارورزي ) دقيقه( 30تدریس محورهاي درسي ) جلسه

 مروري كوتاخ بر مبحث طرق  اوّل
تروت از شركت كنندگان  2كارورزي حداقل 

 در دورخ و ارائه ن ات و موارد تجويدي

 مخارج حروفحركات و شناسي و مش رت تجويدي در باب  مروري بر آسيب دوم
تروت از شركت كنندگان  2كارورزي حداقل 

 در دورخ و ارائه ن ات و موارد تجويدي 

 ) صفات اصلي (مروري بر آسيب شناسي و مش رت تجويدي در باب صفات حروف  سوم
تروت از شركت كنندگان  2كارورزي حداقل 

 موارد تجويدي  در دورخ و ارائه ن ات و

 ) صفات فرعي (مروري بر آسيب شناسي و مش رت تجويدي در باب صفات حروف  چهارم
تروت از شركت كنندگان  2كارورزي حداقل 

 در دورخ و ارائه ن ات و موارد تجويدي 

 شناسي و مش رت تجويدي در باب اح او تجويديمروري بر آسيب پنجم
كنندگان تروت از شركت  2كارورزي حداقل 

 در دورخ و ارائه ن ات و موارد تجويدي 

 بندي تدریس وقف و ابتداء جدول بودجه

 دقيقه( 60كارورزي ) دقيقه( 30تدریس محورهاي درسي ) جلسه

 اوّل
مروري بر كليات، اهميت و ضرورت + مروري بر تعريف اصطرحات 

 پركاربرد در وقف و ابتداء

كنندگان در دورخ  تروت از شركت 2كارورزي حداقل 

 و ارائه ن ات و موارد الزو در زمينه وقف و ابتداء

 دوم
مروري برتعريف وقف تاو و بررسي موارد شايع آن با ذكر مثال+  مروري 

 بر تعريف وقف كافي و بررسي موارد شايع آن با ذكر مثال

تروت از شركت كنندگان در دورخ  2كارورزي حداقل 

 و در زمينه وقف و ابتداءو ارائه ن ات و موارد الز

 سوم
مروري بر تعريف و مراتب وقف حسن و بررسي موارد شايع آن همراخ با 

 ذكر مثال

تروت از شركت كنندگان در دورخ  2كارورزي حداقل 

 و ارائه ن ات و موارد الزو در زمينه وقف و ابتداء

 چهارم
مراخ با مروري بر تعريف و مراتب وقف قبيح و بررسي موارد شايع آن ه

 ذكر مثال

تروت از شركت كنندگان در دورخ  2كارورزي حداقل 

 و ارائه ن ات و موارد الزو در زمينه وقف و ابتداء

 مروري بر تعريف ابتدا و اقساو آن پنجم
تروت از شركت كنندگان در دورخ  2كارورزي حداقل 

 و ارائه ن ات و موارد الزو در زمينه وقف و ابتداء
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 اهآزمون 

 :آزمون ورودی 

تجويد و هاي رشتههاي آزمونهاي كتبي ناو كنندگان الزو است حدنصاببودخ و ثبت( 1سطح )مطابق آزمون پاياني قرائت 

 در قرائت عملي( را كسب نمايند. 71و شفاهي ) كسب نمرخ  در هر رشته ( 23از  12) كسب نمرخ صوت و لحن –وقف و ابتدا 

  نهاي ورودي الزو است از داوران مجاز با هماهنري سازمان دارالقرآن ال ريم استفادخ شود.ي آزموجهت برگزار :1تذکر

 .ان دارالقرآن ال ريم انجاو شودزير نظر سازمبايست مي داوري تروتها و هاآزمونتصحيح  ،طراحي :2تذکر

:آزمون پا انی 

تجويد، صدوت  هاي مون كتبي شامل آزمونهاي مجزا در رشتهزآ شد. برگزار خواهدقرائت عملي در دو بخش كتبي و اين آزمونها 

و حدنصاب آزمون شدفاهي ) قرائدت    23از  12آزمونهاي كتبي نمرخ هر يک از و لحن، وقف و ابتدا خواهد بود كه حدنصاب قبولي در 

 باشد.مي 133از  83عملي ( نمرخ 

 حو  محاسبه نمر  نهائی:ن

 

 تذكرات مهم :  *

 داوران تذکرات مربوط به: 

 رت گيرد.ال ريم ( صو) با هماهنري سازمان دارالقرآنداور مجاز  چهار بايست توسطميعملي پاياني  قرائت داوري .1

هاي آمدوزش قرائدت   در جدول مشخصات آموزشي كليه دورخدخ كتب معرفي ش ازمنابع و ،سواالت آزمونهاي كتبي پاياني .2

) بدا همداهنري   و نيز مطالب مطروحه در طول دورخ اي قرائت آمدخ استهكه در ابتداي طرحهاي تفصيلي دورخ قرآن كريم

 .خواهد شد، طرح ال ريم (سازمان دارالقرآن

 .باشدميتشريحي  -سواالت آزمونهاي كتبي پاياني به صورت تستي .9

آزمونهداي   براي هاي عزائم )داراي سجدخ واجب(به علت تأكيد و تعظيم ارزشهاي قرآني و اح او شرعي، از انتخاب سورخ .2

 .گردد خودداريي داوري تروت خواهران و بالع  ،پاياني خواهران و يا استفادخ از داوران برادر برا

  اساتياتذکرات مربوط به: 

بودجه بندي تدري  رشته مربوطه، به اسداتيد محتدرو دورخ    حداقل يک ماخ پيش از شروع دورخ، يک نسخه ازبايست مي .1

 ارائه شود. بيشتر جهت هماهنري

 به تدري  و كارورزي بپردازند. ،ضروري است اساتيد محترو دورخ طبق بودجه بندي ارائه شدخ .2

الزو را  نِمدديريت زمدا  و  ودختوجده نمد  دروس بودجه بنددي  جداول به زمانبندي ارائه شدخ در الزو است اساتيد محترو  .9

 بيني شدخ حاصل گردد.پيش هايكارورزي تا زمان كافي براي رعايت نمايند

هاي قرآن ، تربيت و پرورش نيروهاي قرآني به كمک آموزخكريم قرائت قرآنآموزش هاي از آنجا كه هدف از برگزاري دورخ .2

را بندا بده    تربيتينظري، مطالب كوتاخ  محترو در هر جلسه، در خرل تدري  تيداساشايسته است كه لذا  ،باشدكريم مي

توانندد از كلمدات و   مدي  اسداتيد براي مثدال  د.ن، عنوان نماي)عليهم السّدرو( فراخور حال، از قرآن كريم و فرمايشات اهل بيت 

 .داي هنرمندانه تبيين نماينعبارات و آيات تروت شدخ  بهرخ گرفته و آيه مربوطه را كه حاوي مطلب تربيتي است به شيوخ

بندي دروس به تدري  نظري پرداخته، سپ  با توجه بده  محترو ابتدا دقايقي را طبق جدول بودجه اساتيددر هر جلسه،  .1

 تدري  شدخ به كارورزي با افراد پرداخته و اقداو به رفع اش ال آنان  نمايد. مطالب

   (1صوت و لحن)با ضريب  ، وقف و ابتدا ،يانرين نمرخ كتبي تجويد( + م23)بر مبناي عمليدو برابر نمرخ قرائت 

9 

 = نمره نها ي



 آموزش و پژوهشمعاونت 

  

/38/ 
 

شتر به حضور در جلسات قرائت قرآن محترو دورخ ، شركت كنندگان را جهت كارورزي و رشد بي استاد گرددپيشنهاد مي .6

 معرفي نمايند. كشوركريم معتبر 
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  :مسئوليت اجرایي 

باشدد كده   استان مدي  ادارخ امور قرآنيها طبق طرح تفصيلي مربوطه در مقاطع زماني مناسب به عهدۀ مسئوليت برگزاري دورخ

 اجرا خواهد شد.استان  ادارخ امور قرآنيتحت نظارت قرآني مردمي و لتي و غير دولتي و  مؤسسات البته توسط نهادهاي دو

ار است. اي ب خوردها از اولورت ورژهدوره، در خصوص ام  تدررس ارن هاي ت بيت معلّمالتحصيالن دورهاستفاده از فارغ * تذك :

منزد  م در تدررس را دارند نيز  بهز ه  و مسلّ يكه تواناري قطع استانو اساتيد توان از درگ  معلّمان مي البته بدرهي است در صورت كمبود

 شد.

  برگزاري(: نحوه اجراء )چرخه 

 

هاي تعيدين  سهميهقرآني استان و كانونهاي قرآن شهرستانها )طبق ها به اتحاديهريزي جهت تسهيم و ابرغ سهميهبرنامه -1

يدا   و اوائل هر سدال ات اسرمي در و ابرغ شدخ از سوي دفتر مركزي سازمان تبليغسازمان دارالقرآن ال ريم  شدخ از سوي

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

 المقدور به طور گستردخ و وسيع در سطح استان و شهرستانهاي تابعه(.تبليغات )حتي -2

 ناو از عرقمندان و در پي آن آغاز دورخ.ثبت -9

هداي  بندي شركت كنندگان در سطوح و ردخبندي و كرسطحتعيين سطح در ابتداي دورخ توسط ممتحنين مجاز جهت س -2

 سني متناسب.

قبدل از آغداز دورخ بده    « ، نحوخ ارزشيابي و تذكرات مربوط به معلم بندي دروسجدول بودجه»ارائه يک نسخه از تصوير   -1

ت بيشدتر آموزشدها   معلّم مربوطه، الزامي بودخ و رعايت سرفصلهاي مربوطه، در ساعات آموزشي تعيين شدخ، موجب كيفي

 خواهد شد.

هداي  ه يا جلساتي نسبت به توجيده كدادر آموزشدي و اهدداف و شديوخ     ها، طي جلسدورخشايسته است پيش از برگزاري  -1

 مورد نظر، اقداو الزو صورت پذيرد و معلمين دورخ  نيزحداقل ي بار طرح تفصيلي را مطالعه نمايند.آموزشي 

 انتخاب نفرات برتر دورخ و اهداء جوايز به ايشان. و گواهينامه به قبول شدگان  برگزاري آزمون در پايان دورخ، ارائه -7

در دور   مجاز است که صاور گواهينامه ربولشاگان ادار  امور ررآنی استان ما ر محتر  تبصر : در صورت صمحا ا،

با ست ر نما ا. در ا ن صورت میواگذامسئول ادار  تبليغات اسممی شهرستانهای استان را به  (0تا1ن کر م )آررائت رر

 شهرستان گردد. امور ررآنیمزبور امضاء و ممهور به مهر   مسئوالنگواهينامه های مزبور توسط 

ارائه شدخ از سوي سازمان وفق فرمتهاي  هااز برگزاري دورخاستان  ادارخ امور قرآنيارسال گزارش مشروح و مصوّر توسط  -8

 .دارالقرآن ال ريم

 هاي آموزش قرائت قرآن كریمآیين نامه اجرایي دوره
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آوري، جمعبنددي و ارسدال فدرو )جمعبنددي     زشيابي ساالنه و همچنين جهت اصرح طرحها، نسبت به جمعبا توجه به ار -3

 شدخ(نظر سنجي متعلمين در هر دورخ و همچنين فرو نظر سنجي معلم دورخ اهتماو الزو صورت پذيرد. 

 از معلّم خواهر استفادخ شود. لزوماًهاي خواهران براي آموزش در دورخ  -13

 . بالمانع خواهد بوداستان استفاده از معلم ب ادر  ياداره امور ق آنمدر  محت م د اضط اري و با هماهنگي تذك : در موار

 ارزيابي دقيق و كارشناسانه در پايان سال )در هر شهر و مجموعاً در استان( طبق جداول ضميمه ارائه شدخ در طرح. -11

 استانداردهاي آموزشي: *

 و يا حداقل سده سدال سدابقه تددري  در     در رشته مربوطه اهينامة تربيت معلّم قرآن كريم دارا بودن گو های معلم:و ژگي

 رسيدخ باشد.استان  ادارخ امور قرآني مدير محتروكه به تأييد  رشته مربوطه

 :به تف يک خواهر و برادر صدورت  بندي قرآن آموزان، طي آزمونهاي تعيين سطح اوليه باشد كه كرسيضروري م كالسبمدی

  نفر باشد. 21 و حداكثر  11حداقل متناسب با گروخ سني، پذيرد و تعداد شركت كنندگان در هر كرس 

  :الزو است معلم محترو دورخ از روشهاي تدري  فعال بهرخ گيرد و محوريت فعاليت وي، كارورزي باشدد و در   روش تادر س

ي، آزمون و خطا، كارگاهي، آزمايشدراهي، نمايشدي، ايفداي    اين راستا از روشهاي سخنراني،توضيحي، پرسش و پاسخ، تمرين عمل

 مباحثه گروهي و .... استفادخ نمايد.   ،نقش 

 :تابلوهاي كمک آموزشدي و  ، حداقل در دو رنگماژيک يا گچ سفيد، سياخ يا تخته  تجهيزات و امرانات و وسا ل مورد نياز

 امل:آموزشي توليد شدخ در اين زمينه ش فشردخ الواحاستفادخ از 

 قدرآن  هداي قرائدت  الف( تحقيق درسي استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد يا مصحف المعلم استاد خليل الحصري جهت دورخ

 (9 – 1) كريم 

 (2سطح قرآن كريم ) ب( تروتهاي الروي تدوير و تحقيق جهت تقليد در دورخ قرائت

 ني،تجويد و...(ج( نرو افزارهاي آموزشي توليد شدخ توسط سازمان)روخواني،روانخوا

   آموزش قرآن در هر زمان و م اني ام ان پذير بودخ و نبايد متوقف شود. ل ن تددري  كدرو وحدي در فضداي      :دورهمراان

مطلوب و بهرخ گيري از ابزار آموزشي و كمک آموزشي در حد توان، خاصه در كرسهاي وي خ كودكان و نوجوانان، جذابيت و تأثيري 

 دوچندان خواهد داشت. 


