باسمه تعالي

مؤسسه قرآني فرهنگي بيت االحزان حضرت زهرا

«سالم اهلل عليها»

آيين نامه مسابقات قرآن كريم /سال 69
((فاستبقوا الخيرات .در كارهاي خير از يكديگر سبقت بگيريد)) آيه  841سوره مباركه بقره »

 -1مقدمه:
با توجه به آيات و روايات اهل بيت «عليهم السالم» كه انسان ها را تشويق به رقابت در انجام كارهاي خير مي نمايند ،بر آن شديم تا
مسابقات قرآني ويژه معلمان و قرآن آموزان را در رشته هاي مختلف اعم از حفظ ،ترتيل خواني ،ترجمه و مفاهيم برگزار نماييم.

 -2هدف:
الف) تشويق و ترغيب قرآن آموزان و معلمان
ب) شناسايي قرآن آموزان برتر
ج) باال بردن سطح كمي و كيفي برنامه هاي آموزشي

 -3شيوه اجرا :
 مسابقات در قسمت خواهران و برادران به صورت جداگانه برگزار مي گردد. مسابقات در دو بخش قران آموزان و معلمان به صورت جداگانه برگزارمي گردد. مسابقات در 3مرحله با فاصله زماني معين برگزارمي گردد: .1مرحله شعبه  :در اين مرحله در هر رشته  3نفر برگزيده به مرحله شهرستان معرفي مي گردند.
** مراكز تخصصي روزانه نيز در حکم يک شعبه محاسبه مي شود.
 .2مرحله شهرستان (واحد) :در هر رشته  2نفر برگزيده به مرحله نهايي معرفي مي گردند.
تبصره :در مرحله شهرستان در صورتي كه شعب شهرستان كمتر از  3شعبه باشد  1نفر برگزيده به مرحله نهايي معرفي
مي گردد .
 .3مرحله نهايي :در هر رشته  3نفر به عنوان برتر معرفي مي گردند.
تبصره  : 1در صورت كم بودن تعداد شعب شهرستان (واحد) با هماهنگي مركز مديريت ،با شهرستان مجاور به عنوان يک واحد،
مسابقه مرحله شهرستان برگزار مي گردد .
 -2قرآن آموزان و معلماني كه رتبه كشوري كسب نموده اند نمي توانند در مسابقه شركت نمايند.
 -3قرآن آموزان و معلماني كه در مسابقات مؤسسه مقام اول را كسب مي نمايند سال بعد در آن مقطع نمي توانند شركت
كنند.
 -4كساني كه د ر مقطع حفظ كل مقام اول را كسب نمايند سال بعد حق شركت در مسابقه را ندارند.

 -4رشته هاي مسابقه:
الف) ويژه قرآن آموزان:
 -1حفظ

 - 2ترجمه و مفاهيم

 -3ترتيل

تبصره :
 -1هر قرآن آموز تنها در يک رشته قرآني مي تواند شركت نمايد.
 -2حافظان كل و جزء قرآن كريم نمي توانند در رشته ترتيل و ترجمه و مفاهيم شركت نمايند.
الف) رشته حفظ:
مسابقه حفظ در مقاطع زير برگزار مي گردد:
الف)  1جزء

ب)  3جزء

ج)  5جزء

د)  11جزء

هـ)  21جزء

و) 31جزء

تبصره ( :)1رشته حفظ  1جزء فقط در دو گروه سني مقطع زير  12سال و  13-11سال و در دو بخش خواهر و برادر به صورت
جداگانه برگزار مي گردد.
تبصره ( :)2مسابقات رشته حفظ ،در تمامي مراحل به صورت شفاهي برگزار مي گردد.
ب) مقاطع ويژه معلمان:
رشته حفظ :الف)  01جزء

ب)  21جزء

ج)حفظ كل

تعداد سؤاالت:
تعداد سؤاالت در هر سه مرحله (شعبه ،شهرستان و نهايي) يكسان بوده و بر مبناي قرآن رسم الخط عثمان طه (بدون ترجمه)
مي باشد :
ـ مقطع  0و 3و  5جزء  2سؤال ( 7خط)
ـ مقطع  01جزء  2سؤال ( 8خط)

ـ مقطع  21جزء  2سؤال (ده خط)
ـ مقطع  31جزء  3سؤال (ده خط)

ب) رشته ترجمه ومفاهيم:
 قران آموزاني كه كالس هاي ترجمه و مفاهيم مقدماتي "سطح  "3را با موفقيت گذرانده اند ،مي توانند در مسابقه شركتنمايند .
 مسابقه در هر سه مرحله به صورت كتبي برگزار مي گردد . حافظان كل و جزء و معلمان نمي توانند در اين رشته شركت نمايند.منبع آزمون :ترجمه هاي رايج در كشور
مواد آزمون:
مرحله شعبه :ترجمه و مفاهيم سوره مباركه بقره
مرحله شهرستان :ترجمه و مفاهيم سور مباركه بقره و آل عمران
مرحله نهايي :ترجمه و مفاهيم سور مباركه بقره ،سوره آل عمران و نساء
تعداد سؤاالت:
مرحله شعبه 21 :سؤال

مرحله شهرستان  31 :سؤال

مرحله نهايي 01 :سؤال

ج) رشته ترتيل خواني:
 -0قرآن آموزاني كه دوره هاي روخواني و تجويد مقدماتي را گذرانده اند مي توانند در اين رشته شركت نمايند.
 -2مسابقه به صورت شفاهي برگزار مي گردد.
 -3حافظان كل و جزء و معلمان نمي توانند در اين رشته شركت نمايند.
تعداد سؤاالت :در هر مرحله ،قرائت يک سؤال  7خط از قرآن كريم مي باشد .
نحوه امتياز دهي:
رشته حفظ مجموع امتياز ()022
الف) حسن قرائت ( 051امتياز):
 -0اشتباه در حروف و حركات (شامل حذف ،اضافه و تغيير) :چنانچه حافظ خود فوراً تصحيح كند  1/5نمره و در غير اين صورت
 0نمره از وي كسر مي گردد.
تبصره  : 0منظور از حروف در اين بخش حروف هجاء ( ء – ب – ت  )... -بوده و كلماتي چون :من ،عن ،ما و  ...را كه در دستور
زبان عربي حرف تلقي مي شود شامل نمي شود .
تبصره  : 2اگر در جابجايي حروف ،ريشه كلمه تغيير يابد ،كسر نمره در بخش كلمه صورت مي پذيرد .
مثالً كلمه ‹يعلمون›‹ ،يعملون› خوانده شود .
 -2اشتباه در يک كلمه (شامل :حذف  ،اضافه جابه جايي و تغيير):

چنانچه حافظ فوراً تصحيح كند  0نمره و اگر با تذكر داور تصحيح كند  2نمره و در صورت عدم تصحيح  3نمره از وي كسر شده
و پس از اولين وقف  ،داور مورد اشتباه را تذكر داده و در صورت عدم تصحيح مساعدت نموده و  3نمره كسر مي نمايد .
تبصره  : 0براي تصحيح اشتباه حافظ داور فقط يک بار تذكر مي دهد .
تبصره  : 2كلماتي كه در قرآن كريم به صورت تركيبي از حروف و كلمه آمده ،با توجه به رسم الخط ،يک كلمه محسوب مي
گردد  .مانند فليقاتل – فسيكفيكهم و ...
تبصره  : 3كلمات متصلي كه در قرآن كريم جدا از هم نوشته مي شود ،يک كلمه محسوب مي شود  :مانند اِل ياسين – مالِ هذا
و ...
تبصره  : 0هر يک از حروف مقطعه يک كلمه محسوب شده و اختالل در كل يا بعضي از حروف آن ،موجب كسر نمره طبق همين
بند مي گردد .
 – 3اشتباه در عبارت (شامل  :حذف  ،اضافه  ،جابه جايي و تغيير) :
چنانچه حافظ فورا ً تصحيح كند  0/5نمره و اگر با تذكر داور تصحيح كند  2/5نمره و در صورت عدم تصحيح  0نمره از وي كسر
مي گردد .
تبصره  :اگر حافظ مرتكب اشتباهي شود و داور به او تذكر دهد ولي عبارت مربوط را به همان صورت يا شكل ديگري بخواند 0
نمره از او كسر مي گردد.
 -0عدم رعايت ترتيب آيات و جابه جايي آن ها:
-

اگر در حد يک آيه باشد و حافظ فوراً تصحيح كند  2نمره ،اگر با تذكرتصحيح كند  3نمره و در صورت عدم تصحيح
 0/5نمره از وي كسر مي گردد.

-

اگر بيش از يک آيه باشد و حافظ فوراً تصحيح كند  ،2/5اگر با تذكر داور تصحيح شود  3/5نمره و در صورت عدم
تصحيح  5نمره كسر مي گردد.

 تبصره  :0منظور از ان تقال به آيه و يا آيات ديگر فقط در مورد ابتداي آيات بوده و در صورت ايجاد اشتباه در خالل آياتانتقال محسوب نشده و در ستون كلمات امتياز خواهد داشت.
 تبصره  :2با توجه به كوتاه بودن تعدادي از آيات كه گاه از يک يا دو كلمه تشكيل شده است بايد دقت شود آيه موردنظر حداقل يک سطر داشته باشد در غير اين صورت (اگر كمتر از يک سطر باشد) در بخش كلمات ،امتياز كسر
مي گردد.
-

تبصره  : 3اگر حافظ يک آيه بيش از يک سطر را تالوت نكند و داور تمام آيه را به او كمک كند ،به ازاي هر سطر 0
نمره كسر مي گردد .

 -5مكث بيش از اندازه متعارف :
اگر شركت كننده بيش از حد متعارف مكث نمايد و يا عبارتي را براي يادگيري حداكثر  2بار تكرار نموده و به تالوت آيه
ادامه دهد ،براي هر مكث و تكرار  /5نمره از وي كسر مي گردد.
-

تبصره  :0اگر شركت كننده پس از مكث و يا دو بار تكرار ،موفق به ادامه تالوت نشود ،داور مساعدت نموده و بر حسب
نوع كمک ،نمره منفي براي حافظ در نظر گرفته مي شود.

-

تبصره  :2اگر در ابتداي تالوت ،حافظ سؤال داور را متوجه نشده و از او درخواست تكرار نمايد  3نمره و اگر در حين
تالوت از داور در رابطه با قسمت تالوت شده توسط خودش تاييديه بگيرد  /5نمره از وي كسر شده و در همين ستون
درج مي شود ،اگر شركت كننده نام سوره  ،شماره آيه يا شماره صفحه را از داور بپرسد به ازاي تمام موارد  /5از وي
كسر مي گردد .

 تبصره  :3سؤاالتي كه از ابتداي سوره آغاز مي شود ،داور تنها به ذكر نام سوره اكتفا مي كند و ابتداي سوره را قرائتنمي كند.
 تبصره  :0اگر برگشت حافظ براي يادآوري قسمت بعد  ،بيش از يک جمله باشد به ازاي هر نفس قرائت از قبل  /5نمرهكسر مي گردد .

 -3چنانچه حافظ در ارائه محفوظات خود ضعيف باشد  25امتياز منفي كسر شده و از مسابقه حذف
مي گردد.
ب) تجويد ( 31امتياز) :
ـ به ازاي هر اشتباه در تلفظ حروف (يک امتياز) كسر مي گردد .
تبصره  :اگر فردي در يک سؤال ،يک حرف را بيش از  3مرتبه اشتباه تلفظ كند 3 ،امتياز كسر مي گردد.
ـ به ازاي هر اشتباه در احكام حروف( ،نيم امتياز) كسر مي گردد.
ـ به ازاي هر اشتباه در صفات حروف (نيم امتياز) كسر مي گردد.
(صفات حروف شامل :استعالء ـ استفا ل ـ تفخيم و ترقيق راء ـ تغليظ و ترقيق الم جالله اهلل ـ غنه ـ مد ـ قلقله ـ لين ـ
تفخيم و ترقيق الف مدي)
ج) وقف و ابتداء ( 01امتياز)
د) صوت ولحن  01(:امتياز)با توجه به نظر داور امتياز داده مي شود.
رشته ترتيل خواني ( 852امتياز)

صحت قرائت ( 011امتياز)

تصحيح فوري

تذكر

عدم تصحيح

اعراب

 1/5امتياز

ـــ

 0امتياز

كلمه

 0امتياز

 2امتياز

 3امتياز

عبارت

 2امتياز

 3امتياز

 0/5امتياز

تجويد ( 31امتياز)

طبق امتيازدهي قسمت حفظ مي باشد

صوت ولحن ( 01امتياز)

با توجه به نظر استاد داور داده مي شود

وقف و ابتداء ( 01امتياز)

به ازاي هر اشتباه ،يک امتياز كسر مي گردد

تبصره:
 -0در صورت كسب امتياز مساوي بين دو شركت كننده فردي كه در قسمت حسن حفظ امتياز بيشتر را كسب نمايد به
عنوان برتر معرفي مي گردد.
 -2حداقل امتياز جهت معرفي به عنوان رتبه برتر در هر رشته كسب دو سوم از كل امتياز را شامل مي شود .مثال( :در
رشته حفظ حداقل  030امتياز)
حد نصاب امتياز جهت معرفي رتبه هاي برتر:
رشته

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

حفظ

071-211

051-071

030-051

ترتيل

081-211

061-081

033-061

ترجمه و مفاهيم

011-021

81-011

61-81

زمان برگزاري مسابقات:
با توجه به برنامه آموزشي ساالنه با فاصله زماني هر مرحله حداكثر يک ماه برگزار مي گردد.
مسؤل برگزاري:
 مرحله شعبه :مسؤل آموزش شعبه مرحله شهرستان :مسؤل آموزش شهرستان -مرحله نهايي :مسؤل آموزش مركز مديريت

