
 

 

 

 

 

 



 

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم 

می و همه چیز ماست. خوشا به حال عزیزان من قرآن ضامن سعادت ماست، قرآن ضامن بقای جمهوری اسال

 ملت ما اگر قرآن و عترت را با هم داشته باشند؛ این دو از هم جداشدنی نیستند.

 ) مقام معظم رهبری مدظله العالی(

 مقدمه

حمد و سپاس خداوند منان را سزاست که انسان را خلق نمود و معماری حیات او را تا نیل به حیات طیبه که مقدمه سعادت 

و اخروی اوست به وی ابالغ فرمود، و پیامبر مکرم اسالم ) صلی اهلل علیه و آله و سلّم ( و ائمه معصومین  ) علیه دنیوی 

نمود و نماز را نور چشم ایشان قرار داد تا در سایه سار انس با پروردگار به مراتب  السالم( را به عنوان الگوی عملی معرفی

 راضیه مرضیه نائل آید.

با توجه به برکات قرآن کریم در جوامع اسالمی و در زندگی هر شخص و همچنین تاکیدات رهبر کبیر انقالب و مقام معظم  

یم الزم دانستیم بستری فراهم آوریم تا در رقابتی دوستانه این امر رهبری برای داشتن زندگی اسالمی و متکی به قرآن کر

 مهم را جامعه عمل بپوشانیم.

دبیرخانه  به ؛مفاهیم حفظ، قرائت، ترتیل  و  های رشته در مسابقات این میزبانی افتخار امسال نیز همچون سنوات قبل  

 با نحو به مسابقات این که طلبد می و است گردیده واگذار یکشماره  دوره اول دخترانه امام حسین )علیه السالم(متوسطه 

توانند باتوجه به محتوای امسال عالوه بر دانش آموزان دوره اول، دانش آموزان در دوره دوم نیز می .گردد برگزار شکوهی

 نسیم برگزاری از بعد هامدت تا بلکه مسابقات برگزاری زمان در تنها نه که ای گونه بهرشته ها، در این مسابقات شرکت کنند، 

 خاطرات با کنندگان شرکت و گیرد قرار الهی رحمت رایحه این انوار تاثیر تحت و پراکنده فضای مدرسه در قرآن بوی و عطر

  .گردند باز معنویت از باری کوله با و خوش

 :مسابقات اهداف

  دینی معرفت و ایمان تقویت جهت در ابزارتربیتی عنوان به مسابقات از استفاده-  

  نماز و (علیه السالم) بیت اهل سیره و قرآن در تفکر و تعقل ، تحقیق روحیه پرورش  -

  قرآنی فعالیتهای در سالم رقابت ایجاد-

 آموزشگاه  سطح در قرآنی سازی فضا -

  قرآنی های استعداد پرورش و شناسایی -

 

 



 

 

 :مسابقات های رشته

 قرآن حفظ-1

 قرآن قرائت-2

 قرآن ترتیل-3

   اذان-4

  آموزشگاه به دبیرخانه:قرآنی مهلت ارسال منتخبین 

  تاریخ مسابقات:

 : مسابقات خانه دبیر

 (پسران ویژه) سه شماره( ع) حسین امام اول دوره پسرانه دبیرستان-

  2بالل  ،متری بالل 20، 3،خواجه ربیع  مشهد

                         05137324446: تماس تلفن

    modir.rb3@chamil.ir : دبیرخانه ایمیل آدرس

 :مسابقات اجرایی شیوه

 آموزشگاهی مرحله -

 آموزشگاه درهر نور ترنم مسابقات کمیته تشکیل *

 مسابقات این در شرکت به مند عالقه آموزان دانش نام ثبت  *

 تالوت الگوی آموزشی فشرده لوح براساس ترتیل روش توضیح و قرآن با انس محفل برگزاری *

  منتخب آموزان دانش برای تخصصی قرآن  های کالس برگزاری *

 استانی مرحله -

 اتمسابقافتتاحیه  محل در برگزاری کمیته مسئول همراه به آموزشگاه هرتمامی رشته ها  منتخب آموزان دانش ضورح *

 .گرفت خواهند قرار داوری موردها بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه  رشته تمامی در منتخب آموزان دانش *

 

 



 

 

 :پایانی رحلهم-

 جوایزی اختتامیهمراسم  روز ودر گرفت خواهد قرار نور ترنم دبیرخانه لینک روی بر منتخب آموزان دانش اسامی *

 .شد خواهد تقدیم آموزان دانش به بود یاد رسم به

 :ضروری نکات

 از هر مدرسه در هر رشته یک نفر از هر پایه می تواند در مسابقات شرکت کنند.  *

 (نفر 8و دبیرستان های دوره دوم از هر مدرسه نفر  12 دبیرستان های دوره اول )مجموعا از هر مدرسه           

 .کند شرکت رشته یک در میتواند فقط آموز دانش هر *

 .باشد می آزاد سبک حفظ رشته در *        

پرهیزگار، محمدصدیق منشاوی، خلیل الحصیری( با تقلید از چهار قاری )عبدالباسط، ترتیل الگوی تالوت در رشته  *

 برگزار می شود) این منابع در لوح فشرده به مدارس ارسال می گردد(.

باید یکی از تالوت های سی دی الگوی تالوت را انتخاب کنند و عین  در دوره اول شرکت کنندگان  قرائتدر رشته         *

کنندگان در دوره دوم متوسطه آیات انتخابی را با توجه به سبک آزاد اجراء و شرکت همان تالوت را تقلید و اجرا نمایند

 نمایند.)عبدالباسط ،منشاوی ،مصطفی اسماعیل و....(

   در رشته قرائت دوره دوم متوسطه دانش آموزان می توانند قبل از تالوت به طور خالصه معنای آیات مورد نظر را      * 

 امتیاز به امتیاز نهایی آنها افزوده خواهد شد. 5توضیح دهند،که در این صورت 

 .شد خواهد اعالم مربوطه جدول در آزمون مباحث تمامی  *

 حدود محتوی مسابقات در جدول به پیوست می باشد. *

 ارسال گردد. به دبیرخانه  15/10/98تاریخ  اسامی دانش آموزان منتخب هر مدرسه طبق فرم پیوستی تا  *

 تمام ضوابط اردویی جهت اعزام دانش آموزان به مسابقات الزم االجرا می باشد.*        رعایت 

 زمان ومکان برگزاری مسابقات متعاقبا اعالم می گردد. *

 

 

 

 

 



 

 

 

 ارسال اخبار ومطالب قرآنی مدارس به سایت ترنم نور

با توجه به اینکه مسابقات قرآنی ترنم نور دارای سایت ویژه می باشد لذا همکاران محترم می بایست تمام فعالیتهای قرآنی 

 نمایند.) chmail.ir@3modir.rb( به دبیرخانه ایمیل  .irwww.noor.tabaarمدرسه خود را جهت انعکاس سایت ترنم نور 

 * حتما عنوان خبرذکر شود.

 متن خبر دارای استانداردهای اخبار سایت باشد. *

 * حداقل یک عکس مربوط به خبر ارسال شود.

 . شود ارسال  440 (height)طول و 752 (width) عرض اندازه در تصاویر* 

 .شود ارسال فعالیت انجام از بعد روز یک تا حداکثر اخبار* 

 امالیی، و نگارشی دستوری، نکات رعایت با(   word) شده تایپ صورت به مدارس در جشنواره های فعالیت از اخبار تنم*

 .باشد تبار سایت اخبار مشابه

 حضور دانش آموزان در مسابقات قرآنی ترنم با لباس فرم باشند. *

 .گردد ارسال دبیرخانه به آموزشگاه هر های فعالیت ازعکس  15/10/98    تاریخ تا حداکثر* 

 ایمیل وبه نموده تهیه( سبرای تهیه کلیپ از فعالیتهای قرآنی خود ) فیلم وعک باید مدارس از یک هر که است ذکر به الزم*

 .  نماید ارسال دبیرخانه

 

 مالک های ارزیابی

 امتیاز 100جمع:  امتیاز( 10و ابتدا)امتیاز{،وقف 35امتیاز{،تجوید }35امتیاز{،لحن}20صوت} قرائت

 امتیاز 100جمع:  امتیاز( 15امتیاز(،تجوید ) 15امتیاز(،صوت و لحن ) 70حسن حفظ ) حفظ

 امتیاز 100جمع:  امتیاز(1 5امتیاز{،وقف و ابتدا)35امتیاز{،تجوید }30امتیاز{،لحن}20صوت} ترتیل

 امتیاز 100جمع :  امتیاز( 5امتیاز{،وقف و ابتدا)35امتیاز{،تجوید }30امتیاز{،لحن}30صوت} اذان

 

 

 

http://www.noor.tabaar.ir/


 

 

 پسرانهمتوسطه  اول دوره قرآنی ترنم نور جدول حدود و محتوای مسابقات

 مباحث آزمون پایه رشته

 حفظ

  سوره بقره  93تا  1آیات  هفتم

 سوره بقره  134تا  58آیات  هشتم

 سوره بقره  176تا 94آیات  نهم

 تحقیق قرائت

  هفتم

 الگوی تالوت محتوی سی دی بر اساس تالوت تقلیدی 

 

 هشتم

 نهم

 ترتیلقرائت 

 سوره مبارکه نباء هفتم

 سوره مبارکه لقمان هشتم

 سوره مبارکه حجرات نهم
 

 اذان

 
 

  هفتم

 اذانالگوی  محتوی سی دی بر اساس تالوت تقلیدی 

 

 هشتم

 نهم

 پسرانهدوره دوم متوسطه  قرآنی ترنم نور مسابقاتجدول حدود و محتوای 

 مباحث آزمون پایه رشته

 حفظ
 سوره بقره   210تا  135آیات  دهم

 سوره بقره  237تا  177آیات  یازدهم

 قیق حت قرائت
 {11الی  1تالوت آیات انتخابی به سبک آزاد } سوره مومنون از آیه  دهم

 {15الی  12تالوت آیات انتخابی به سبک آزاد } سوره لقمان  از آیه  یازدهم

 ترتیلقرائت 
 دهم

 کریم قرآن اول جزء10
 یازدهم

 اذان

 

 الگوی تالوت محتوای سی دی بر اساس تالوت تقلیدی  دهم

 یازدهم

 



 

 

 مسابقات قرآنی ترنم نور اسامی دانش آموزان منتخب در

 ( امام حسین)علیه السالم پسرانهدوره اول دبیرستان 

 شماره.....................

 رشته پایه نام ونام خانوادگی ردیف

1  

 هفتم

 حفظ

 قرائت  2

 ترتیل  3

 اذان  4

5  

 هشتم

 حفظ

 قرائت  6

 ترتیل  7

 اذان  8

9  

 نهم

 حفظ

 قرائت  10

 ترتیل  11

 اذان  12

 

 مهر وامضاء

 ............................شماره( السالم علیه)حسین امام پسرانه اول دوره مدیر دبیرستان

 

 



 

 

 اسامی دانش آموزان منتخب در مسابقات قرآنی ترنم نور

 امام حسین)علیه السالم(  پسرانه دومدبیرستان دوره 

 شماره.....................

 رشته پایه نام ونام خانوادگی ردیف

1  

 دهم

 حفظ

 قرائت  2

 ترتیل  3

 اذان  4

5  

 یازدهم

 حفظ

 قرائت  6

 ترتیل  7

 اذان  8

 

 

 

 مهر وامضاء

 ............................شماره( السالم علیه)حسین امام پسرانه دوم دوره دبیرستانمدیر 


