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 بسمه تعالي

 ) سالم اهلل عليها (مؤسسه قرآني فرهنگي بيت االحسان حضرت زهرا

 آيين نامه روخوانی، روانخوانی و عربی خوانی قرآن کريم

           

 20مسمل/                   پس هرچه از قرآن ميسر شد بخوانيد                                  `

 

 هقذهِ:

 آى اس اّویت سیبدی ثزخَرداراس آًجب کِ در چبرت آهَسضی هؤسسِ اٍلیي رکي ٍ پبیِ آهَسش، رٍخَاًی ٍ رٍاًخَاًی قزآى کزین است ، لذا 

هٌذ ثَدُ ٍ ّن ثب گذضت سهابى ،آى    ثْزُاست ٍ هی ثبیست در راستبی آهَسش ٍ چگًَگی آهَسش آى تالش سیبدی داضتِ ثبضین تب ّن خَد  

الگَیی ثبضذ ثزای آیٌذگبى . آییي ًبهِ ای کِ در پیص رٍ داریذ ثِ هٌؾَر دستیبثی ثِ اّذاف هَرد ًؾز در سغح رٍخاَاًی قازآى کازین  در    

گیشُ ٍ رغجات در قازآى   هؤسسِ تذٍیي گزدیذُ است کِ اهیذ است هعلوبى گزاهی ٍ ارجوٌذ ثب ثْزُ گیزی اس اصَل ٍ رٍضْبی آى ٍ ایجبد اً

 آهَساى عشیش اس رٍضْبی ًَیي ٍ هٌبست تذریس رٍخَاًی قزآى کزین استفبدُ ٍ در اًجبم ٍؽیفِ هْن ٍ خغیز خَد ًْبیت دقت را ثفزهبیٌذ .

 ثب آرسٍی ثزخَرداری اس الغبف الْی ٍ ثبًَی دٍ عبلن حضزت فبعوِ سّزا)سالم اهلل علیْب(

 اّذاف :

 َاًذى صحیح قزآى کزین ٍ اًس ثب آى .آضٌبیی عوَم هزدم ثب خ-1

 تزٍیج فزٌّگ قزآًی در جبهعِ . -2

 فزاگیزی قزائت صحیح ًوبس . -3

  آهبدُ سبسی قزآى آهَساى جْت ضزکت در رضتِ ّبی هختلف قزآى کزین در هؤسسِ .-4

 ضزایظ ضزکت کٌٌذگبى :

  توبهی گزٍّْبی سٌی ٍ تحصیلی هجبس ثِ ضزکت در کالس هی ثبضٌذ .

 هعلن : ضزایظ

 اعتقبد ٍ التشام عولی ثِ ًؾبم  هقذس جوَْری اسالهی ایزاى ٍ ٍالیت هغلقِ فقیِ 

 رعبیت ضئًَبت اسالهی ٍ اخالقی در ّز سهبى ٍ هکبى 

 داضتي رٍحیِ کالسذاری 

 رٍاًخَاًی ٍ عزثی خَاًی اس هؤسسِ–دارای هذرک رٍخَاًی 

 سسِ صَرت گیزد.: اًتخبة هعلن ثبیذ ثب ّوبٌّگی هزکشهذیزیت هؤ 1تجصزُ 

  : اٍلَیت ثب حبفؾبى کل است کِ ثب هؤسسِ در ارتجبط ّستٌذ . 2تجصزُ  

 ضَاثظ آهَسضی:

 7اثتذا اس ثجت ًبم ضذگبى آسهَى ٍرٍدی) تست آسهبیطی( ثِ عول آیذ ٍ ثز  اسبس گزٍُ سٌی ٍ تحصیلی  تقسین ثٌذی ضًَذ .) هقبعع سٌی  

 هی تَاًٌذ در یک کالس قزار گیزًذ .سبل ثِ ثبال  17سبل ٍ  11– 12سبل ،  11-

 تطکیل پزًٍذُ ٍ تکویل فزم تعْذًبهِ .

 ًفز  22حذاکثز  12تعذاد افزاد ضزکت کٌٌذُ حذاقل 
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 سبعت  2تعذاد سبعبت ثزگشاری در ّفتِ حذاکثز 

 تذریس کتبة آهَسضی حذاکثز یک تزم 

 غیجت ثیص اس یک ّطتن جلسبت آهَسضی ، هَجت حذف اس کالس هی ضَد 

 : ح آهَسضی سغَ

 رٍاًخَاًی  –رٍخَاًی  : سغح یک

 قزآى کزین .شء یک ٍجشء سی جآهَسش  درس هی ثبضذ (ٍّوچٌیي 23) کِ ضبهل تذریس کتبة آهَسضی تألیف هؤسسِ

 جلسِ یک سبعتِ ثِ هذت یک تزم هی ثبضذ .  44آهَسش ایي سغح ضبهل 

 در ایي سغح ثبیذ تَسظ هعلن جذی گزفتِ ضَد . عزثی تجصزُ : آهَسش  لحي

 عزثی خَاًی  : سغح دٍ

اى اس کل قزآى ثِ دلخَاُ اًتخبة هی ًوبیذ ٍ اس قزآى آهَس ) هعلن ّز جلسِ صفحبتیقزآى کزین ثب استفبدُ اس ًَار کُل آهَسش عزثی خَاًی -1

 هی پزسذ.(

 اهلل .تلفؼ حزٍف ، احکبم ًَى سبکي، تزقیق ٍ تفخین الم جاللِ -2

 .تلفؼ حزٍف ٍ احکبم ًَى سبکي ٍ ... ثِ صَرت سبدُ ٍ رٍاى ثذٍى استفبدُ اس اصغالحبت تجَیذ  تجصزُ :

  جلسِ 44هذت دٍرُ : 

 سغح دٍ را ثگذراًٌذ.ثعذ ، سغح یک ٍدر تزم  هبُ (1)کن سَاد ٍهقبعع اثتذایی ٍراٌّوبیی در یک تزمافزاد  سغح یک : ٍیژُ

  هی ثبضذ . ثبسَاد ) دّن ثِ ثبال (افزاد سغح دٍ  :  ٍیژُ  

 آسهَى :

 آسهَى کالس رٍخَاًی ثِ صَرت کتجی ٍ ضفبّی اًجبم هی گیزد.

 22اس   12آسهَى کتجی:    

 22س    12آسهَى ضفبّی: 

 رالحبػ هی کٌذ.: افزادکن سَاد ٍهقب عع اثتذایی  ًیبس ثِ ضزکت درآسهَى کتجی ًذارًذٍهعلن ثبتَجِ ثِ فعبلیت کالسی اهتیبسکتجی 1تجصزُ 

 : ًحَُ اهتیبس دّی آسهَى ضفبّی ثزاسبس آییي ًبهِ آسهًَْب هی ثبضذ .2تجصزُ 

 اعغبءگَاّیٌبهِ : درپبیبى ّزسغح اسسَی هزکشهذیزیت ثِ قجَل ضذگبى گَاّیٌبهِ اعغبء هی گزدد.

 : يمنبع آموزض

 کتاب آموزش روخواني قرآن کریم تألیف مؤسسه-1

 ستاد خلیل الحصری حداقل یک جسءاستماع ترتیل یا تحقیق ا-2

 تألیف کارگروه مهدوپیص دبستاني مرکسمدیریت پیطنهادمي ضود. 2و1تبصره:درتدریس روخواني ویژه افرادکم سوادیا کتاب ضکوفه های نورجلد


