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 النور  الل  بسم 
 را  عترت  و  قرآن  اگر  ما  حال ملت به  خوشا   .ماست  چیز  همه  و  اسالمی  جمهوری  بقای  ضامن  قرآن  ماست، سعادت  ضامن  قرآن  من  عزیزان 

 )العالی مدظله  رهبری معظم مقام  (                                      .نیستند  جداشدنی  هم  از  دو  این  باشند؛  داشته  هم  با

 سرآغاز سخن:
 رهبر فرزانه انقالب مدظله العالی می فرمایند:

 شما  جان  و  دل  که  بینید می   ،کنید   پیدا  انس  قرآن  با  اگر  .  کند می   روشن  را  دل و روح  اًحقیقت  و  است  نور  قرآن

  قرآن   برکت   به   .  شودمی   زدوده   انسان  روح  و   قلب  از  ها  ابهام  و  ظلمات  از  بسیاری  قرآن  برکت  به   .  شود  می   نورانی

  معرفت   کتاب  ،قرآن  .  کند می   پیدا  ه را  هدایت  نور   به   ،  ها  غلط   و  خطاها  ،اشتباهات  اوهام،    ظلمات  از  انسان   که  است

  از   بسیاری  در   و   بودن  از  هدف  زمینه   در  ،نیکنو  تکلیف  زمینه   در  ،آینده  زمینه  در  ، زندگی  زمینه   در  اما  .است

  می   معرفت   انسان  برای  قرآن   و  هاست  جهالت  به   مشحون  شرب  و  ،دانیمنمی  را  مسائل  از  خیلی   ،دیگر  هایزمینه 

 . آورد

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

 ائمه و ) سلّم و  آله  و علیه اهلل صلی  ( اسالم  مکرم  پیامبر و  فرمود،  ابالغ  وی به  اوست  اخروی و  دنیوی  مقدمه سعادت
 انس سار سایه  در تا   داد  قرار  ایشان  چشم نور  را نماز   و  نمود معرفی  عملی الگوی  عنوان به  را    )السالم )علیه  معصومین 

 .آید  نائل مرضیه راضیه  راتب م به  پروردگار  با
 و  انقالب  کبیر  رهبر  تاکیدات همچنین  و  شخص  هر  زندگی  در  و  اسالمی  جوامع در  کریم قرآن  برکات به  توجه  با       

 رقابتی در تا آوریم فراهم  بستری دانستیم الزم  کریم قرآن به متکی و اسالمی  زندگی داشتن برای رهبری  مقام معظم
 .بپوشانیم عمل جامعه را مهم امر دوستانه این 

آن دسته از دانش آموزانی که در این مسابقات شرکت می کنند تبریک گفت که مسیر قرآن را انتخاب    هباید ب

 کرده اند. 

 :  پژوهشی ی قرائت تحقیق،  قرائت ترتیل و حفظ عمومی ( و در رشته  : ) های آواییاین مسابقات در رشته 

 ) مفاهیم( برگزار خواهد شد.
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 : مسابقات اهداف 

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

   نماز و  (ع )  بیت اهل  سیره و  قرآن  در  تفکر   و  تعقل روحیه  پرورش -

   قرآنی  فعالیتهای در   سالم رقابت ایجاد-

   قرآنی  های استعداد  پرورش  و شناسایی -

   الهی آیات در  فکری عمیق فرهنگ ترویج و  قرآن  در تدبر-

   آموزان دانش فراغت  اوقات سازی غنی-

 روزمره  زندگی  در  کریم   قرآن  غنی دستورات  بردن  کار  به-

 آموزان   دانش در کریم  قرآن  با انس  تقویت -

 دبیرخانه: وظایف 

 مرکزی  ستاد با مسابقات  برگزاری به  مربوط  امور هماهنگی جلسات سلسله  برگزاری-1

 اجرایی  نامه آیین  با نامه شیوه تدوین -2

   مسابقات  پوستر طراحی  -3

  مسابقات سایت وب  طراحی-4

 مسابقات  بنر  طراحی-5

   دبیرخانه  پوشش تحت  مدارس  به  مسابقات  پوستر  و  نامه شیوه ارسال -6

 دبیرخانه  پوشش تحت مدارس  با تماس   برقراری-7

 ....  و  مدارس  سواالت به  پاسخگویی و  توجیهی  جلسات سلسله برگزاری  -8

 داوران  هیئت انتخاب و مسابقات  داوری  جهت ریزی  برنامه -9

   داوران هیئت  با جلسه  برگزاری و  تماس  برقراری  -10
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 مسابقات  برگزاری جهت دبیرخانه  اجرایی هایلیت فعا-11

 مسابقات منتخبین  اسامی  اعالم-12 

 مسابقات  اجرای خصوص  در  الزم توضیحات  ارائه و  گزارش  تهیه   -13

 

 دبیرخانه: پوشش  تحت  مدارس  از انتظار مورد اقدامات

  عنوان  به  پرورشی  معاونت  و  ستاد   رئیس  عنوان   به  آموزشگاه  مدیریت  حضور  با  مسابقات  برگزاری  ستاد   تشکیل  *

 محترم  مدیریت انتخاب اعضا دیگر  و  رئیس نایب

   مرتبط  همکاران و  ستاد اعضای  توجیه و  مسابقات وب سایت از اجرایی  نامه شیوه دریافت *

   مسابقات اجرایی نامه  شیوه  با آنها  نمودن آشنا  آموزان دانش  هی ج*تو

  آموزشگاه  سطح در  مسابقات برگزاری  جهت الزم مقدمات  تمهید *

 دادن  قرار آموزاندانش  اختیار در  و   مسابقات   وبسایت از  فایلها  دریافت *

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

 در صورت مهیا شدن شرایط منتخب آموزان دانش  برای  تخصصی قرآن   های  کالس   *برگزاری

 : مسابقات هاي  رشته *

   حفظ-1

 تحقیق  قرائت-2

 ترتیل قرائت -3

    مفاهیم-4

 :  مسابقات خانه دبیر

   یک واحد (  لیه السالمع) حسین امام دخترانه   متوسطه دوره اول-

 رفیعی  شهید  مجتمع از  بعد – برونسی شهید   بلوار-70 آباد  وکیل   واقع در 

                          09363810189 -05135098903: تماس   تلفن
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 http://noor.tabaar.net آدرس وب سایت:   

 

 

 

 : مسابقات اجراي شیوه

رشته های آوایی)قرائت تحقیق،     در  منتخبین قرآنی خود را  ،آموزشگاهی  پس از برگزاری مسابقات  مدارس   -1

تکمیل و  به دبیرخانه مسابقات    1طی فرم شماره    و رشته ی پژوهشی: ) مفاهیم(    قرائت ترتیل و حفظ عمومی ( 

 نمایند.ارسال  splus.ir/taranom_rg1 آیدی  بهاز طریق پیام رسان سروش 

 ند.شرکت ک  د میتواننفر از هر پایه  یک از هر مدرسه در هر رشته  -2

 ( نفر   8، هنرستان   نفر 8نفر، دوره دوم متوسطه   12دوره اول متوسطه )مجموعا  *

 .باشد  می  آزاد  سبک  حفظ رشته رد  -3

و   عبدالباسط، پرهیزگار، محمدصدیق منشاوی، خلیل الحصیری(  از چهار قاری )  یکی  با تقلید ترتیل  در رشته    -4

  نصف صفحه)ضمنا آیات با توجه به محتوای معرفی شده  به انتخاب خود دانش آموز می باشد حداقل    . گرددمی  برگزار

   صفحه(1حداکثر 

الوت را تقلید  را انتخاب کنند و عین همان ت  زیراشرکت کنندگان باید یکی از تالوت های    قرائتدر رشته    -5

 و اجرا نمایند. 

 رشته قرائت تحقیق بر اساس لوح فشرده الگوي تالوت دوره اول متوسطه

 پایه نهم  پایه هشتم  پایه هفتم 

 تالوت  تقلیدی یکی از قطعات:

 سوره ابراهیم – استاد مصطفی اسماعیل *

 سوره مریم   –*استاد عبدالباسط 

   اسراء سوره  – منشاوی *استاد 

   سوره انبیاء  –*استاد شحات انور 

 

 تالوت  تقلیدی یکی از قطعات:

 سوره قصص  -منشاویاستاد *

 سوره احزاب –استاد علی البناء *

 سوره نمل   –استاد شحات انور  *

 

  الرحمنسوره  -*استاد مصطفی اسماعیل  

 سوره حشر    -*استاد منشاوی

 سوره شوری  –استاد طنطاوی  *

 سوره غاشیه   –*استاد عبدالباسط 

 سوره مزمل   –استاد شحات انور  *

 

 در متوسطه دوم از آیات ده جزء اول قرآن کریم می باشد.  قرائت تحقیقمحتوای رشته   -6

 به صورت حضوری برگزار میگردد.    مفاهیم ارائه کنفرانس در رشته  -7

http://noor.tabaar.net/
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 . میباشد  تفسیرنور براساس  مفاهیم   رشته  منبع آزمون در -8

 

 

 

 سایت ترنم نور  جهت بارگذاريمطالب قرآنی مدارس  ارسال اخبار و

  درسایت  بارگذاری  هتج  splus.ir/taranom_rg1  آیدی  به  دستورالعمل   طبق  را  قرآنی  های  فعالیت  و  اخبار*

 . نمایید  ارسال

 : بفرمایید لحاظ  خود  ارسالی اخبار در را زیر نکات لطفا ” نور ترنم ” قرآن سایت  اخبار کیفیت ارتقا  جهت گرامی همکاران-

 است.  الزامی تصاویر  در  همکاران و  آموزان دانش  اسالمی حجاب رعایت *

  نگارشی   دستوری،  نکات  رعایت  با(  word)  شده  تایپ  صورت  ها در زمینه قرآن به   کلیه فعالیت  از  اخبار  متن*

 درج و ارسال شود به صورت یکجا  تبار  سایت اخبار مشابه  امالیی، و

 عنوان خبرذکر شود. *

 تذکرمهم: از ترکیب کردن چند عکس در یک قاب بپرهیزید *

 . شود درج حتما آموزشگاه  نام خبر  عنوان انتهای در* 

 .نمایید  گذاری  شماره را  اخبار *

 .کنید  ارسال  خبر  شماره با متناسب مجزا  صورت  به  را  خبر هر  عکس* 

 .نمایید  ارسال کیفیت با عکس  3حداکثر و عکس 1  حداقل خبر هر  برای  *

   باشد. (height)  474و طول  (width) 752  عرض ,تصاویر در اندازه *

 . شود ارسال افقی صورت  به  حتما تصاویر *
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 جدول محتواي مسابقات قرآنی ترنم نور دوره اول متوسطه دخترانه 

 

 

 

 مباحث آزمون  پایه رشته 

 حفظ

 سوره بقره   93تا   1آیات  هفتم 

 سوره بقره   134تا   58آیات  هشتم

 سوره بقره   176تا 94آیات  نهم

 قرائت تحقیق 

 هفتم 
 

 الگوی تالوت الوت تقلیدی بر اساس ت

 باال ذکرشده(  5)که دربند 
 هشتم

 نهم

 قرائت ترتیل 

 جزء اول  5 هفتم 

 جزء اول  5 هشتم

 جزء اول  5 نهم

 

 مفاهیم 

 

 سوره نازعات  از کنفرانس هفتم 

 از سوره جمعه  کنفرانس هشتم

 از سوره نباء کنفرانس نهم
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 متوسطه دخترانه   مسابقات قرآنی ترنم نور دوره دوم جدول محتواي

 

 

 

 مباحث آزمون  پایه رشته 

 حفظ

 سوره بقره  176تا  135 آیات  دهم 

 بقره سوره  210 تا   177آیات  یازدهم

 قرائت تحقیق 

 دهم 

 

 آیات انتخابی به سبک آزاد تالوت 

 11تا  1سوره مؤمنون آیات 

 یازدهم
 تالوت آیات انتخابی به سبک آزاد 

 15تا  12سوره لقمان آیات 

 قرائت ترتیل 

 دهم 

 جزء اول  10
 یازدهم

 

 مفاهیم 

 

 سوره انسان و قلم از کنفرانس دهم 

 سوره حجرات و قیامت از کنفرانس یازدهم
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 مسابقات قرآنی ترنم نور  اسامی دانش آموزان منتخب در

 .....................:.....(دخترانه امام حسین)علیه السالم و دوم دوره اولدبیرستان 

 رشته  پایه نام ونام خانوادگی  ردیف

1  

 هفتم 

 حفظ

 قرائت   2

 ترتیل   3

 مفاهیم   4

5  

 هشتم 

 حفظ

 قرائت   6

 ترتیل   7

 مفاهیم   8

9  

 نهم 

 حفظ

 قرائت   10

 ترتیل   11

 مفاهیم   12

13  

 دهم 

 حفظ

 قرائت   14

 ترتیل   15

 مفاهیم   16

17  

 یازدهم 

 حفظ

 قرائت   18

 ترتیل   19

 1 شماره فرم
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 مفاهیم   20

 مهر وامضاء

 ........................... شماره( السالم  علیه)حسین  امام  دخترانه مدیر دبیرستان 

 

 مفاهیم  ترتیل  قرائت  حفظ  پایه

 هفتم 

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 هشتم 

 ترتیل  قرائت  حفظ 
 

 مفاهیم 

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  خانوادگی نام و نام 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 نهم

 مفاهیم  ترتیل  قرائت  حفظ 

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی 

 محل الصاق 

 عکس 

 الصاق محل 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 
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 اسامی دانش آموزان منتخب در مسابقات قرآنی ترنم نور 

 متوسطه دوره اول/ دوم دخترانه امام حسین)علیه السالم( 

 

 

 آموزان منتخب در مسابقات قرآنی ترنم نور اسامی دانش 

 متوسطه دوره اول/ دوم دخترانه امام حسین)علیه السالم( 

 

 مفاهیم  ترتیل  قرائت  حفظ  پایه

 دهم

 خانوادگی نام و نام  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 یازدهم 

 ترتیل  قرائت  حفظ 
 

 مفاهیم 

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 

 محل الصاق 

 عکس 


