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 بسوه تعالي

 )سالم اهلل عليها (هؤسسه قرآًي فرهٌگي بيت االحساى حضرت زهرا                

 آييي ًاهه تجويد

       

 4مزمل/و قرآن را شمرده و با تأمل بخوانيذ                                                    

 هقدهه :

جْت ّوبٌّگی آهَششی دز شؼجِ ّبی هؤسسِ ٍثب تَجِ ثِ چبزت آهَششی هؤسسِ کِ قسآى آهَشاى پس اش فساگیسی زٍخَاًی   

قسآى کسین هی ثبیست تجَید قسآى کسین زا فساگیسًد ٍّوچٌیي آهبدُ سبشی ٍایجبد اًگیصُ جْت شسکت آًْب دزهسبثقبت قسآى 

قدهبتی ٍتکویلی تْیِ گسدید تب اسبتید هحتسم ثساسبس آى اقدام ثِ ثسگصازی  کسین ، آییي ًبهِ آهَششی تجَید دز دٍسطح  ه

 کالسْبی تجَید ًوبیٌد .

 اهداف :  

 اًس ثب قسآى ٍ تسٍیج فسٌّگ آى دز جبهؼِ-1

 آهبدُ سبشی ٍ ایجبد اًگیصُ دز قسآى آهَشاى جْت شسکت دز زشتِ ّبی قسآًی دیگس ٍ هسبثقبت قسآى کسین -2

  صحیح ٍ احکبم ٍ صفبت آىآشٌبیی ثب تلفع -3

 شرايط شرکت کٌٌدگاى:

 تسلط ثس زٍخَاًی ٍػسثی خَاًی قسآى کسین-1

 سبل ثِ ثبال12هقطغ سٌی -2

 شرايط هعلن :

 اػتقبد ٍ التصام ػولی ثِ ًظبم  هقدس جوَْزی اسالهی ایساى ٍ ٍالیت هطلقِ فقیِ  -1

 زػبیت شئًَبت اسالهی ٍ اخالقی دز ّس شهبى ٍ هکبى  -2

 داشتي زٍحیِ کالسدازی  -3

 تأیید هؤسسِ گرزاًدى دٍزُ تسثیت هؼلن تجَید ٍ اخر هدزک تجَید تکویلی هَزد -4

 تجصسُ : اٍلَیت ثب حبفظبى کل ٍ کسبًی هی ثبشد کِ دازای گَاّیٌبهِ هؤسسِ هی ثبشٌد.  

 ضوابط آهوزشي :

 س گسٍُ سٌی تقسین ثٌدی هی شًَد اش ثجت ًبم شدگبى آشهَى ٍزٍدی )تست آشهبیشی( ثِ ػول هی آثد ٍ ثس اسب-1

 تشکیل پسًٍدُ تکویل فسم تؼْد ًبهِ-2

 ًفس هی ثبشد . 15ًفس ٍ حداکثس  11تؼداد افساد کالس حداقل -3

 سبػت هی ثبشد . 2هیصاى سبػبت دز ّفتِ حداکثس -4

 جلسِ هی ثبشد . 48هبُ( 6یك تسم )دز جلسبت  صاىهی-5

 ی ثبشد . جداگبًِ( هآهَششی ، هب6ُثِ هدت یك تسم ) 2هبُ (ٍ سطح 6یك تسم ) ثِ هدت 1تدزیس کتبة حلیِ القسآى سطح -6
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  هی ثبشد . 2سطح یك پیش ًیبش ، حلیِ القسآى سطح  کتبة حلیِ القساى-7

 غیجت ثیش اش یك ّشتن جلسبت آهَششی دز ّس تسم هَجت حرف اش کالس هی شَد .-8

 

 

 سطوح آهوزشي : 

 : سطح هقدهاتي

 القسآى سطح یك  تألیف آقبی هَسَی ثلدُ ( ..حلیِ دزٍس هقدهبتی: ) هٌجغ : ثسهجٌبیهَادآهَششی سطح 

 سطح تكويلي
 تألیف آقبی هَسَی ثلدُ (دٍالقسآى سطح  ..حلیِ دزٍس هَاد آهَششی سطح تکویلی: )  هٌجغ :  ثسهجٌبی

 تَجِ :

 گفت :دزثبزُ هؼیبز ،هالک ٍ شبخص ّبی ازشیبثی قسائت قسآى کسین دز تجَید ثبید 

هؼیبز ٍهالک ازشیبثی دز توبم سطَح اػن اش هقدهبتی، تکویلی آى است کِ فسد ًجبید ثِ لکٌت ثیفتد ًٍتَاًد حسٍف زا اداء کٌد 

ٍاحکبهی کِ ثسای ثؼضی اش حسٍف گفتِ شد دز ثؼضی دیگس اجسا ًشَد .هثالَ : شهبًی کِ حسف هد دز زٍی حسف کلوِ ای قساز دازد 

   ا شَد ،ٍلی ًجبید ایي کشش ثس زٍی حسف دیگس کِ فبقد هد است اجسا شَد هثل : قبلَآى حسف ثبید ثب کشش اد

 آزهوى :

 ًوسُ شفبّی   هی ثبشد . 111ًوسُ کتجی ٍ  21آشهَى تجَید ثِ صَزت کتجی ٍ شفبّی صَزت هی گیسد .  

 111اش 71هجوَع اهتیبشقجَلی :               111اش  71شفبّی :                        21اش12اهتیبشقجَلی: کتجی :

سبل کِ قبدزثِ ًَشتي ًوی ثبشٌدًیبشثِ شسکت دزآشهَى کتجی ًدازًدٍهؼلن ثبتَجِ ثِ فؼبلیت 12:افسادکن سَاد ٍافسادشیس1جصسُت

 کالسی اهتیبشکتجی زالحبظ هی کٌد. (

 : ًحَُ اهتیبش دّی آشهَى شفبّی  دز آییي ًبهِ آشهًَْب هَجَد هی ثبشد .2تجصسُ 

 اػطبءگَاّیٌبهِ:دزپبیبى ّسسطح اشسَی هسکصهدیسیت ثِ قجَل شدگبى گَاّیٌبهِ اػطبءهی گسدد.

 هٌبع آهوزشي :

 تبلیف سید هحسي هَسَی ثلد1ُ: حلیِ القسآى سطح  سطح یك

 تبلیف سید هحسي هَسَی ثلد2ُحلیِ القسآى سطح سطح دٍ  : 

 ل هطبثق سَزُ ّبی ذکس شدُ دز کتبةاستوبع تستیل استبد خلیل الحصسی ٍػجبس اهبم جوؼِ  حداق-
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