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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 موسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا سالم اهلل علیها

 (ویژه محصلین)آیین نامه حفظ قرآن کریم 
 سال 5: طول دورره

 جزء03:مقدارحفظ

 

 :مقدمه 
« انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون»  

(نیمهمانا ما قرآن را فرو فرستاديم و قطعًا از آن محافظت می ك)  

  9/ حجر 

علیهم )حفظ قرآن كريم مسأله اي است كه در صدر اسالم مورد توجه ويژه ي مسلمانان بوده به طوري كه معصومین 

مكررَا اصحاب را به اين مهم ( صلی اهلل علیه وآله)خصوصَا نبی مكرم اسالم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی ( السالم

با توجه به روايات، . ه روايات زيادي وارد شده كه در اينجا مجال ذكر آن نیستتشويق و ترغیب می كرده اند؛ در اين بار

 . اصل حفظ قرآن، موضوعی غیر قابل انكار است و شايسته نیست كه يك شخص مسلمان فضیلت آن را ناديده بگیرد

شته شود و هر مسلمانی الزم است كه به اين مهم همت گما( علیهم السالم)اما امروزه نیز با تمسك به سخنان اهل بیت 

 .به اندازه توان خود مقداري يا كل قرآن را حفظ نمايد

حفظ )قسم می توان تقسیم كرد كه در ذيل، آيین نامه حفظ نیمه تخصصی  5حفظ قرآن كريم را از جهت مدت زمان به 

 . قرآن كريم بیان شده است( سه ساله

 اهداف
 انس وارتباط مستمرباقرآن كريم  -1

 كردن فرهنگ قرآن درعمق جان وروح قرآن آموز نهادينه -2

 میلیون حافظ قرآن كريم 13لبیك به دستورات مقام معظم رهبري مبنی برتربیت  -0

 گسترش معارف قرآن درخانواده ها -4

 

 شرایط شرکت کنندگان
 محصلین مقاطع ابتدايی،راهنمايی ومتوسطه-1

 تسلط برروخوانی،روان خوانی وعربی خوانی-2

 ده سال 13قل حدا:سن-0

 حداقل چهارم ابتدايی:تحصیالت-4
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 ضوابط آموزشی
برگزاري جلسه توجیهی باحضوراولیاوقرآن آموزان قبل ازتشكیل كالس وتبیین اهمیت حفظ قرآن ومسائل مربوط به  -1

 آن

 تعدادقرآن آموزان كالس -2

 3كالس هابه صالحديدمديرآموزش براساس گروه سنی وتحصیلی شود

 ملی حداقل يك جلسه درهفته برگزارشودهمراه بااستماع ترتیل درهرجلسهكالس تجويدع -0

 3جلسات كالس حفظ نبايدمتوالی وپشت سرهم برگزارشود:1تذكر

 3درصورت غیبت متوالی غیرموجه قرآن آموزبه شوراي آموزش شعبه ارجاع داده می شود:2تذكر

 جلسه درايام تحصیل0حداقل :عدادجلسات برگزاري درهفته ت-4

 درايام تعطیالت تابستان هرروز به جزروزهاي تعطیل

 3خالصه اي ازمفهوم آيات توسط معلم بابیانی شیواوروان ذكرشود -5

 (جزء درايام تعطیالت تابستان0جزء درايام تحصیل و2)سال5:میزان حفظ درهرسال تحصیلی

 

 :میزان محفوظات درهرجلسه 
 خط  13ايام تحصیل نصف صفحهو ايام تعطیالت تابستان 

 . در ايام امتحانات حفظ صفحه جديد الزامی نمی باشد و لی مرور محفوظات طبق برنامه ريزي الزامی است : تبصره 

 

 مواد آموزشی 
 قرآن عثمان طه بدون ترجمه  – 1

 ...(استاد پرهیز گار،  منشاوي و ) ترتیل اساتید مشهور  – 2

 ( سوي بلده تالیف آقاي سید محسن مو) حلیة القرآن سطح يك  – 0

 ( تالیف موسسه ) جزوه هاي معارف و اخالق  – 4

 

 شرایط معلم 
 . پیشنهاد از  طرف شعیه متقاضی و با تايید موسسه مركزي صورت می گیرد  – 1

 حفظ كل قرآن كريم  – 2

 داشتن سعه صدر  – 0

 تسلط بر ترتیل و تجويد  – 4

 تعهد به همكاري با مسئول موسسه و شعبه  – 5

 كت در طرح ها، جلسات و دوره هاي تربیت معلم شر – 6

 حضور در بازرسی ها و شركت در آزمون ها و مسابقات مربوطه   – 7
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 نظام ارزشیابی 
 . آزمون حفظ در پايان هر سطح به صورت كتیب و شفاهی بر گزار می گردد 

 . سواالت آزمون كتبی بر اساس حفظ و ترجمه و مفاهیم طراحی می شود 

 . سال ملزم به شركت در آزمون كتبی نمی باشند  12قرآن آموزان زير  :تبصره 

 

 امتیاز دهی 
 نمره توسط معلم كالس  13: آزمون كتبی میان ترم 

 نمره توسط موسسه مركزي  43: آزمون كتبی پايان ترم 

 امتیاز  153: آزمون شفاهی 

  53از  05كسب امتیاز : مالک قبولی در آزمون كتبی 

  153از  123كسب امتیاز : ذز آزمون شفاهی  مالک قبولی

 امتیاز  011 حسن حفظ

 امتیاز  01 تجوید

 امتیاز  01 صوت ولحن

 

 . به قرآن آموزان در پايان هر سطح گواهی نامه اعطا می گردد 

 . اعطاي گواهی نامه منوط به قبولی در آزمون كتبی و شفاهی می باشد  :تبصره 

 

 


