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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 آیین نامه حفظ نیمه تخصصی
 ماه 03: طول دوره 

 جزء 03: مقدار حفظ 

 

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

 (همانا ما قرآن را فرو فرستاديم و قطعًا از آن محافظت مي كنیم)

  9/ حجر 

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

مكررَا اصحاب را به اين مهم ( صلي اهلل علیه وآله)خصوصَا نبي مكرم اسالم حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي ( السالم

وايات، با توجه به ر. كه در اينجا مجال ذكر آن نیستتشويق و ترغیب مي كرده اند؛ در اين باره روايات زيادي وارد شده 

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

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

 .مايدبه اندازه توان خود مقداري يا كل قرآن را حفظ ن

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

 . قرآن كريم بیان شده است( سه ساله

 

 :اهداف
 .آشنايي با معارف الهي -1

 .نهادينه كردن اخالق و معارف قرآن كريم در روح و جان قرآن آموزان -2

 .كل قرآن كريمتربیت حافظان  -0

 

 :شرایط شرکت کنندگان
 .سال 03الي  15محدوده سني  -1

 .تسلط بر روخواني، روانخواني و عربي خواني قرآن كريم -2

 .سالمت كامل جسمي و روحي -0

 .عدم اشتغال به تحصیل -4
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 .قبولي در مصاحبه ورودي -5

 .(روز مي باشد 43كه حد اكثر )قبولي در دوره آزمايشي  -6

 .رعايت تمام شئون اسالمي -7

 

 :ضوابط آموزشی
برگزاري جلسه توجیهي با حضور قرآن آموزان و اولیاء آنها، قبل از تشكیل كالسها و تبیین اهمیت حفظ قرآن و  -1

 .مسائل مربوط به آن

 .نفر 13تعداد قرآن آموزان كالس حداكثر  -2

 .كالسها در صورت لزوم بر اساس گروه سني تقسیم شود -0

 .ر هفتهجلسه د 5تعداد جلسات كالس  -4

كالس تجويد عملي در طول هفته حداقل يك جلسه برگزار شود همچنین استماع ترتیل به صورت مستمر در كالس  -5

 .ضروري است

 .خالصه اي از مفهوم آيات در هر جلسه توسط معلم، با بیاني شیوا و روان ذكر شود( جزء اول 0)در سطح يك حفظ  -6

( صفار هرندي، عالمي و محدث)ترجمه و مفاهیم جلد يك ( جزء9جزء و  6حفظ )حفظ  0و  2همراه با سطح   -7

 .تدريس شود

( صفار هرندي، عالمي و محدث)ترجمه و مفاهیم جلد دو ( جزء 15جزء و  12حفظ )حفظ  5و  4همراه با سطح   -8

 .تدريس شود

( صفار هرندي، عالمي و محدث)رجمه و مفاهیم جلد سه ت( جزء 21جزء و  18حفظ )حفظ  7و  6همراه با سطح   -9

 .تدريس شود

 

 :مواد آموزشی
 (.رسم الخط عثمان طه)خطي  15قرآن بدون ترجمه  -1

 (.تألیف آقاي موسوي بلده) 2و  1حلیة القرآن جلد  -2

 .قرآن با ترجمه آقاي بهرامپور -0

 .ترتیل اساتید مشهور -4

 (.تألیف آقايان صفار هرندي، عالمي و محدث)جلدي  0كتاب آموزش ترجمه و مفاهیم  -5

 (.تدوين گروه پژوهشي موسسه)جزوه هاي معارف  -6

 

 :شرایط معلم
 .پیشنهاد معلم از طرف شعبه متقاضي و با تأيید موسسه مركزي صورت گیرد -1

 .حافظ كل قرآن كريم و مسلط بر محفوظات -2

 .داراي سعه صدر و قاطعیت در سركالس -0
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 .ط بر تجويد و ترتیلمسل -4

 .رعايت تمام شئون اسالمي و اخالقي -5

 .همكاري با مسئول شعبه و موسسه -6

 .شركت در طرح ها، گردهمايي ها و جلسات -7

 .حضور در بازرسي ها و شركت در امتحانات و مسابقات -8

 

 :نظام ارزشیابی
 .دآزمون حفظ در پايان هر سطح به صورت كتبي و شفاهي برگزار مي گرد

 .طراحي سواالت آزمونهاي، كتبي بر اساس محفوظات و ترجمه و مفاهیم تدريس شده مي باشد

 

 :روش امتیاز دهی
 نمره توسط معلم كالس 13: آزمون كتبي میان ترم

 نمره توسط موسسه مركزي 43: آزمون كتبي پايان ترم

 .مي باشد 123شفاهي  امتیاز محاسبه مي شود و امتیاز قبولي در آزمون 153آزمون شفاهي از * 

 امتیاز 011 حسن حفظ

 امتیاز 01 تجوید

 امتیاز 01 صوت و لحن

 

 .در پايان هر سطح، از طرف موسسه مركزي به شركت كنندگان، گواهي نامه اعطا مي گردد

 .اعطاي گواهي نامه منوط به كسب امتیاز قبولي در آزمون كتبي و شفاهي مي باشد :تبصره

 «مینالحمد هلل رب العال»

 


