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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

  ةاشير؛ داشحً ٌم ةا را عحرت و قرآن اگر نا حال نلث ةً دَشا  .ناسث چیز ٌهً و اسالنی جهٍَری ةقای ضانو قرآن ناسث، سعادت ضانو قرآن نو عزیزان

 )العالی نرعلً رٌتری نعغم نقام (                                                                                                                                          .ىیسحير جراشرىی ٌم از دو ایو

 ممدمٍ

 کَ ظیتَ خیات ةَ ٌیم جا را او خیات ىػياری و ٌيّد رهق را اٌعان کَ ظضاظث را ىٍان رساوٌس ظپاس و خيس           

 ىػؿّىیً ائيَ و ) ظهّو و آنَ و غهیَ اهلل ؾهی ( اظالم ىکصم پیاىتص و فصىّد، اةالغ وی ةَ اوظث ارصوی و دٌیّی ظػادت ىلسىَ

 ةَ پصوردگار ةا اٌط ظار ظایَ در جا  داد كصار ایؼان چؼو ٌّر را ٌياز  و ٌيّد ىػصفی غيهی انگّی غٍّان ةَ را  )انعالم )غهیَ

 .آیس ٌائم ىصضیَ راضیَ ىصاجب

 ىلام و اٌلالب کتیص رُتص جاکیسات ُيچٍیً و ػزؽ ُص زٌسگی در و اظالىی جّاىع در کصیو كصآن ةصکات ةَ جّجَ ةا        

 دوظحاٌَ ركاةحی در جا آوریو فصاُو ةعحصی داٌعحیو الزم کصیو كصآن ةَ ىحکی و اظالىی زٌسگی داػحً ةصای رُتصی ىػظو

 .ةپّػاٌیو غيم جاىػَ را ىِو اىص ایً

 ةَ ؛ ىفاُیو و جصجیم كصائث، خفغ، ُای رػحَ در ىعاةلات ایً ىیضةاٌی افحزار كتم ظٍّات ُيچّن ٌیض اىعال       

 ایً کَ ظهتس ىی  و  اظث گصدیسه واگشار  یک ػياره  )انعالم غهیَ( خعیً اىام درحصاٌَ اول دوره ىحّظعَ دةیصراٌَ

 ىیحّاٌٍس ٌیض دوم دوره در آىّزان داٌغ اول، دوره آىّزان داٌغ ةص غالوه اىعال گصدد ةصگضار ػکُّیةا ٌدّ ةَ ىعاةلات

 جا ةهکَ ىعاةلات ةصگضاری زىان در  جٍِا ٌَ کَ ای گٌَّ ةَ  کٍٍس، ػصکث ىعاةلات ایً در ُا، رػحَ ىدحّای ةَ جّجَ ةا 

 و گیصد كصار انِی رخيث رایدَ ایً اٌّار جادیص جدث و پصاکٍسه ىسرظَ فضای در كصآن ةّی و غعص ٌعیو ةصگضاری از ةػس ىسجِا

 .گصدٌس ةاز ىػٍّیث از ةاری کّنَ ةا و رّش راظصات ةا کٍٍسگان ػصکث

 :نساةقات اٌراف

  دیٍی ىػصفث و ایيان جلّیث جِث در اةضارجصةیحی غٍّان ةَ ىعاةلات از اظحفاده-  

  ٌياز و (ع) ةیث اُم ظیصه و كصآن در جفکص و جػلم ، جدلیق روخیَ پصورش  -

  كصآٌی فػانیحِای در  ظانو ركاةث ایجاد-

 آىّزػگاه  ظعح در كصآٌی ظازی فضا -

  كصآٌی ُای اظحػساد پصورش و ػٍاظایی -
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 :نساةقات ٌای رشحً

 قرآن حفظ-1

 قرآن قرائث-2

 جرجیل-3

   قرآن نفاٌیم-4

 17/11/98 دةیرداىً:نٍلث ارسال اسانی نيحذتیو آنَزشگاه ةً 

 ٌیيَ دوم ةِيً ىاه  جاریخ نساةقات:

 : نساةقات داىً دةیر

 (درحصان ویژه) یک واخس( ع) خعیً اىام اول دوره درحصاٌَ دةیصظحان-

 رفیػی ػِیس ىجحيع از ةػس – ةصوٌعی ػِیس ةهّار -70 آةاد وکیم ىؼِس

                         05135098903: جياس جهفً

 modir.rg1@chmail.ir: دةیصراٌَ ایيیم آدرس

 :نساةقات اجرایی شیَه

 آنَزشگاٌی نرحلً -

 آىّزػگاه درُص ٌّر جصٌو ىعاةلات کيیحَ جؼکیم *

 ىعاةلات ایً در ػصکث ةَ ىٍس غالكَ آىّزان داٌغ ٌام دتث  *

 جالوت انگّی آىّزػی فؼصده نّح ةصاظاس جصجیم روش جّضیح و كصآن ةا اٌط ىدفم ةصگضاری *

  ىٍحزب آىّزان داٌغ ةصای جزؿؿی كصآن  ُای کالس ةصگضاری *

 اسحاىی نرحلً -

افححاخیَ  ىدم در ةصگضاری کيیحَ ىعئّل ُيصاه ةَ آىّزػگاه ُصجياىی رػحَ ُا  ىٍحزب آىّزان داٌغ ضّرخ *

 اتىعاةل

 .ػس رّاُسکحتی گصفحَ  آزىّن  ُياٍُگ ؾّرت ةَ ىفاُیو رػحَ آىّزان داٌغ از *

 .گصفث رّاٍُس كصار داوری ىّردُا ةػس از ةصگضاری ىصاظو افححاخیَ  رػحَ جياىی در ىٍحزب آىّزان داٌغ *
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 :پایاىی رحلًن-

 ةَ جّایضی ارححاىیَمراسم  روز ودر گصفث رّاُس كصار ٌّر جصٌو دةیصراٌَ نیٍک روی ةص ىٍحزب آىّزان داٌغ اظاىی *

 .ػس رّاُس جلسیو آىّزان داٌغ ةَ ةّد یاد رظو

 :ضروری ىکات

 از ُص ىسرظَ در ُص رػحَ یک ٌفص از ُص پایَ ىی جّاٌس در ىعاةلات ػصکث کٍٍس.  *

 (ٌفص 8ٌفص دوره دوم ىحّظعَ  12دوره اول ىحّظعَ )ىجيّغا            

 .کٍس ػصکث رػحَ یک در ىیحّاٌس فلط آىّز داٌغ ُص *

 ةَ ؾّرت کحتی ةصگضار ىی گصدد. نفاٌیم*        ىعاةلات در رػحَ 

 .ةاػس ىی آزاد ظتک حفظ رػحَ در *

ةا جلهیس از چِار كاری )غتسانتاظط، پصُیضگار، ىديسؾسیق ىٍؼاوی، رهیم اندؿیصی( جرجیل انگّی جالوت در رػحَ  *

 (.ظایث كصار ىیگیصد) ایً ىٍاةع در . ةصگضار ىی ػّد

ػصکث کٍٍسگان ةایس یکی از جالوت ُای ظی دی انگّی جالوت را اٌحزاب کٍٍس و غیً ُيان   قرائث*        در رػحَ 

 جالوت را جلهیس و اجصا ٌيایٍس.

 .اظث گصفحَ كصار ىسارس کهیَ ارحیار در وپصورش آىّزش جّظط جالوت انگّی فؼصده *         نّح

 .ػس رّاُس اغالم ىصةّظَ جسول در آزىّن ىتاخخ جياىی  *

 ىدحّی ىعاةلات در جسول ةَ پیّظث ىی ةاػس. خسود *

 .ىیتاػس جفسیرىَر ةصاظاس نفاٌیم رػحَ درىٍتع آزىّن  *

 ارظال گصدد. ةَ دةیصراٌَ   17/9/98جاریذ  اظاىی داٌغ آىّزان ىٍحزب ُص ىسرظَ ظتق فصم پیّظحی جا  *

 الزم االجصا ىی ةاػس.*        رغایث جيام ضّاةط اردویی جِث اغضام داٌغ آىّزان ةَ ىعاةلات 

 ىکان ةصگضاری ىعاةلات ىحػاكتا اغالم ىی گصدد. زىان و *

 *       جِث دریافث پّظحص ةَ ظایث جصٌو ٌّر ىصاجػَ ٌياییس.
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 ارسال ادتار ونطالب قرآىی نرارس ةً سایث جرىم ىَر

ٌّر دارای ظایث ویژه ىی ةاػس نشا ُيکاران ىدحصم ىی ةایعث جيام فػانیحِای كصآٌی  ةا جّجَ ةَ ایٍکَ ىعاةلات كصآٌی جصٌو

 ٌيایٍس.  ةَ دةیصراٌَ ایيیم https://noor.tabaar.irىسرظَ رّد را جِث اٌػکاس ظایث جصٌو ٌّر

 * خحيا غٍّان رتصذکص ػّد.

 ىحً رتص دارای اظحاٌساردُای ارتار ظایث ةاػس. *

 * خساكم یک غکط ىصةّط ةَ رتص ارظال ػّد.

 . ػّد ارظال  440 (height)ظّل و 752 (width) غصض اٌسازه در * جؿاویص

 .ػّد ارظال فػانیث اٌجام از ةػس روز یک جا خساکذص * ارتار

 اىالیی، و ٌگارػی دظحّری، ٌکات رغایث ةا( word) ػسه جایپ ؾّرت ةَ ىسارس در جؼٍّاره ُای فػانیث از ارتار حًى*

 .ةاػس جتار ظایث ارتار ىؼاةَ

 .اظث انضاىی جؿاویص در ُيکاران و آىّزان داٌغ اظالىی خجاب رغایث درحصاٌَ ىسارس در *

 .گصدد ارظال دةیصراٌَ ةَ آىّزػگاه ُص ُای فػانیث ازغکط   15/11/98  جاریذ  جا * خساکذص

 ایيیم وةَ ٌيّده جِیَ( طةصای جِیَ کهیپ از فػانیحِای كصآٌی رّد ) فیهو وغک ةایس ىسارس از یک ُص کَ اظث ذکص ةَ الزم*

 .  ٌيایس ارظال دةیصراٌَ

 

 نالک ٌای ارزیاةی

 اىحیاز 100جيع:  امتیاز( 2امتیاز{،يلف ي ابتدا)52امتیاز{،تجًید }03امتیاز{،لحه}03صًت} كصائث

 اىحیاز 100جيع:  امتیاز( 02امتیاز(،تجًید ) 03امتیاز(،صًت ي لحه ) 03حسه حفظ ) خفغ

 اىحیاز 100جيع:  امتیاز( 2امتیاز{،يلف ي ابتدا)52امتیاز{،تجًید }03امتیاز{،لحه}03صًت} جصجیم

 اىحیاز 100جيع :  امتیاز ( 03امتیاز (، صحت لرائت ) 03آزمًن کتبی ) ىفاُیو
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 دوره اول نحَسطً ددحراىً قرآىی جرىم ىَر نساةقاتجرول حرود و نححَای 

 

 نتاحخ آزنَن پایً رشحً

 خفغ

  ظّره ةلصه  93جا  1آیات  ُفحو

 ظّره ةلصه  134جا  58آیات  ُؼحو

 ظّره ةلصه  176جا 94آیات  ٌِو

 جدلیق كصائث

  ُفحو

 انگّی جالوت ىدحّی ظی دی ةص اظاس جالوت جلهیسی 

 

 ُؼحو

 ٌِو

 جصجیم كصائث

 ىتارکَ ٌتاءظّره  ُفحو

 ىتارکَ نليانظّره  ُؼحو

 ىتارکَ خجصاتظّره  ٌِو
 

 وجفعیص كصآن ىفاُیو

 
 

 ظّره ٌازغات از جفعیصآزىّن کحتی  ُفحو

 ظّره جيػَاز جفعیص آزىّن کحتی  ُؼحو

 ظّره ٌتاءاز جفعیص  آزىّن کحتی ٌِو

 

 دوره دوم نحَسطً ددحراىً قرآىی جرىم ىَر جرول حرود و نححَای نساةقات

 نتاحخ آزنَن پایً رشحً

 خفغ
 ظّره ةلصه   210جا  135آیات  دُو

 ظّره ةلصه  237جا  177آیات  یازدُو

 لیق دج كصائث
 {11انی  1آیات اٌحزاةی ةَ ظتک آزاد }ظّره ىّىٍّن از آیَ جالوت  دُو

 {15انی  12از آیَ  لياننآیات اٌحزاةی ةَ ظتک آزاد }ظّره جالوت  یازدُو

 جصجیمكصائث 
 دُو

 کصیو كصآن اول جضء 10
 یازدُو

 ىفاُیو

 وجفعیص كصآن

 

 ظّره اٌعان از جفعیصآزىّن کحتی  دُو

 ظّره خجصات جفعیصآزىّن کحتی از  یازدُو
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 ىعاةلات كصآٌی جصٌو ٌّر اظاىی داٌغ آىّزان ىٍحزب در

 ( دةیصظحان درحصاٌَ اىام خعیً)غهیَ انعالم

 .....................واخس 

 

 رشحً پایً ىام وىام داىَادگی ردیف

1  

 ٌفحم

 خفغ

 كصائث  2

 جصجیم  3

 ىفاُیو  4

5  

 ٌشحم

 خفغ

 كصائث  6

 جصجیم  7

 ىفاُیو  8

9  

 ىٍم

 خفغ

 كصائث  10

 جصجیم  11

 ىفاُیو   12

13  

 دٌم

 خفغ

 كصائث  14

 جصجیم  15

 ىفاُیو  16

17  

 یازدٌم

 خفغ

 كصائث  18

 جصجیم  19

 ىفاُیو  20

 

 ىِص واىضاء

 ............................واخس  ( انعالم غهیَ)خعیً اىام درحصاٌَ ىسیص دةیصظحان
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 رشحً قرائث ةر اساس لَح فشرده الگَی جالوت

 پایً ٌفحم

 05الی  03آیات  -سًرٌ احساب  -اوًر استاد شحات محمد

 9الی  0آیات  -سًرٌ مریم –استاد عبدالباسط 

 05الی  03آیات  –سًرٌ فرلان  –استاد کامل یًسف البهتیمی 

 525الی  523آیات  –سًرٌ بمرٌ  -استاد مصطفی اسماعیل  

 سًرٌ بلد -استاد مىشايی

 پایً ٌشحم

 00الی  02آیات  -سًرٌ طٍ  -استاد شحات محمد اوًر

 90الی  32آیات  -سًرٌ حجر –استاد عبدالباسط 

 000الی  000آیات  –سًرٌ طٍ  –استاد علی البىاء 

 00الی  03آیات  –سًرٌ ق -استاد مصطفی اسماعیل  

 ي سًرٌ علك 2الی  0آیات  –سًرٌ صف  -استاد مىشايی

 پایً ىٍم

 000الی    002آیات  -سًرٌ وساء  -استاد شحات محمد اوًر

 الی آخر ي سًرٌ رحمه 09آیات  –سًرٌ لمر  –استاد عبدالباسط 

 00الی   03آیات  –سًرٌ کهف  –استاد محمد رفعت 

 00الی   03آیات  –سًرٌ یًسف  -استاد مصطفی اسماعیل  

 ي سًرٌ تًحید 50الی  53آیات  –سًرٌ حشر  -استاد مىشايی

 

 


