
 مقدمه

 «باسمه تعالی » 

 قال االمام الصادق علیه السالم: إِنَّ هَذَا القُرآن مَأدُبَه اهلل فَتَعَلَّموا مِن مَأدُبَتِه َما استَطَعتُم

 مستدرک الوسایل

شکر و سپاس خدای عز و جل ، که نعمت بزرگ قرآن و اهل بیت علیهم السالم را به ما موهبت 

ه ابتدا از امام صادق علیه السالم تقدیم شد، نتیجه می گیریم هر کرده است. با توجه به روایتی ک

کسی در حد توان خود بایستی تالش کند تا از خوان گسترده خالق جهان بهره مند شود. چرا که 

راه سعادت و خوشبختی در گرو پیروی از دو ودیعه گرانبهای رسول خاتم صل اهلل علیه و اله و سلم 

 عصمت و طهارت علیهم السالم می باشد. ، قرآن کریم و اهل بیت 

از این رو دارالقرآن موسسه فرهنگی پیام غدیر جزوه ای را با هدف اعتالی امور قرآنی، غنا بخشی 

جشنواره قرآن، عترت و نماز مقاطع مختلف تحصیلی پیام  ویه در برگزاریکمی و کیفی و اتحاد ر

با در نظر گرفتن سند تحول بنیادین جزوه ، ین غدیر تنظیم نموده است. الزم به ذکر است محتوای ا

و برنامه درسی ملی، شیوه نامه آموزش قرآن کریم در موسسه پیام غدیر، مسابقات آموزش و پرورش 

 مقاطع تحصیلی پیام غدیر تهیه و تنظیم شده است.ی و تجربه 

خدمتگزاری هرچه بهتر  امیدواریم با عنایات امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ، خداوند توفیق

 را در آستان مقدس قرآن و اهل بیت علیهم السالم نصیب همه ما بگرداند.

                                                            

 دارالقرآن و العتره                                                            

 موسسه فرهنگی پیام غدیر                                                              

         



 :اصول و سیاست ها 

 
 توجه به اسناد باالدستی:  (1

اهتمام به سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی، مسابقات قرآن و عترت آموزش و 
 پرورش و شیوه نامه آموزش قرآن کریم در موسسه فرهنگی پیام غدیر

 جامع نگری: (2
 به همه ابعاد انسان ساز برای رسیدن به حیات طیبه  توجه

 معنویت محوری: (3
 تاکید بر اخالص و معنویت و معناگرایی در همه مراحل

 توسعه کیفی: (4
افزایش آموزش های الزم برای حضور در جشنواره، تعمیق مفاهیم و ارتقای سطح فنی 

 مسابقات
 شکوهمندی و نشاط: (5

دانش آموزان در جشنواره و عدم اجبار آنان اهتمام عالی جهت مشارکت همه جانبه 
 برای شرکت در جشنواره.

  مشارکت حداکثری: (6
دانش آموزان بتوانند در آن  %50رشته هایی در جشنواره مطرح می شود که بیش از 

 شرکت نمایند.
 

 :اهداف 

 
 تبیین و تعمیق نگرش درست نسبت به قرآن ، عترت و نماز (1
رت دینی )شخصیت قرآنی( که بایستی نتیجه اعتالی دانش، ایمان، اخالق و بصی (2

 جشنواره گردد
 توسعه فضای معنوی و قرآنی در مدارس پیام غدیر (3
ایجاد انس و الفت با تالوت قرآن، به گونه ای که دانش آموزان حداقل روزی یک صفحه  (4

 قرآن تالوت نمایند.
لسالم با تأکید توجه همزمان به الفاظ و مفاهیم قرآن کریم و متون ائمه اطهار علیهم ا (5

 بر حفظ و تدبر جهت عمل به آن
 گسترش مفاهیم ، آموزش ها و پژوهش های قرآن ، عترت و نماز (6
 تقویت محتوای برنامه های قرآن ، عترت و نماز (7
هماهنگی و حرکت همسوی همه مدارس پیام غدیر در زمینه جشنواره قرآن ، عترت و  (8

 نماز

 



 :معرفی رشته ها 

 قــــــــــرآن      

 توضیح اجمالی نام رشته ردیف

 میزان تسلط بر قرائت کتاب درسی قرائت عمومی  1

 سوره محور سال/دیگر محفوظات/30سوره پایانی جزء 20 حفظ 2

 آشنایی با لغات کتاب درسی مفاهیم 3

 اطالعات قرآنیآشنایی با  اطالعات قرآنی 4

 ه با ارائه آنکارهای تحقیقاتی توسط دانش آموزان همرا پژوهش قرآنی 5

 صفحه در طرح های ختم قرآن 1حداقل تالوت روزانه  تالوت قرآن در منزل 6
 

 عتـــــرت         

 توضیح اجمالی نام رشته ردیف

 تسلط به خواندن دعای عهد، زیارت عاشورا و ... دعا خوانی 7

 )جزوه داده شود(حدیث همراه با ترجمه در سال  20حفظ  حفظ حدیث 8

 همراه و همسو با کالس نغمه والیت حه سراییمدی 9

 معصومینگی دآشنایی با زن آشنایی با سیره معصومین 10

 نفره 5-3کار گروهی  )روزنامه دیواری( 1موعود 11

 با کنفرانس تحقیق با موضوعات مشخص مهدوی همراه )پژوهش( 2موعود 12
 

 نمــــــاز         

 توضیح اجمالی نام رشته ردیف

 بررسی صحت وضو )یک امر واجب( ، اذان و اقامه )مستحب موکد( صحت وضو ، اذان و اقامه  13

 صحت قرائت نماز )حمد و سوره ، اذکار و ...( تجوید الصاله 14

 )استفاده از جزوات اموزش و پرورش( بیان مسائل متناسب با مقطع تحصیلی احکام 15

 اهنمایی و نظارت معلم انشاء صورت گیردانشاءِ نماز، با ر پژوهش و انشاء نماز 16

 حضور و فعالیت در مسجد به جهت نماز جماعت، فعالیت فرهنگی و .. ارتباط با مسجد  17



 

 نتیجه 

 برگزاری مسابقه در سه بخش قرآن ، عترت و نماز

 

 قرآنی شخصیت

 آموزان دانش از تعدادی هرسال باشد می جشنواره های رشته از فراتر قرآنی شخصیت که انجا از

 از و شده انتخاب آموزان دانش و مدرسه خانواده، توسط قرآنی شخصیت های برترین عنوان به

 .آید می عمل به تقدیر انها

 

 نکات :

 است 1000 ها رشته از یک هر امتیاز. 

به ازای . )کنند کسب امتیاز 1000 از بیش توانند می حفظ رشتهدانش آموزان در  تبصره:

  امتیاز می باشد(  10 ،رآنحفظ هر خط ق

 

  رشته دیگر را متناسب با سن دانش  3رشته فوق،  17مدارس می توانند عالوه بر

 آموزان اضافه نمایند. )مانند کتابت و ...(

  مجریان محترم می توانند برای سهولت در تحویل از سرگروه های دانش آموزی

 استفاده نمایند.

  برگزاری جشنواره می باشد.برگزاری ایین افتتاحیه از ضروریات 

 

 



 جشنواره بخش قرآندستورالعمل اجرایی 

 1شماره 

 قرائت عمومی )میزان توانمندی دانش آموز بر قرائت آیات کتاب درسی( نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 کتاب های درسی  شاخص ارزیابی

 ضبط کردن صدای دانش آموزان کیفیت ارزیابی

 سسه به کمک معلمین محترمدارالقرآن مو مجری

 (ترم دوم )فروردین ماه(2(ترم اول )آبان ماه(  1دو مرحله:  زمان اجرا

 امتیاز می شود 1000امتیاز که جمعا  500هر مرحله  نحوه امتیازدهی

شاخص ارزیابی برای دبیرستان دوره دوم برخی از سور منتخب خواهد  تذکرات

 بود

 

 2شماره 

 حفظ )میزان محفوظات سور قرآنی دانش آموزان(  نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

   30سوره پایانی جزء  20حداقل  شاخص ارزیابی

 به تدریج در طول سال تحصیلی و همگام با برنامه مدرسه 1تکمیل جدول  کیفیت ارزیابی

 معلمین محترم قرآن مجری

 دارسدر طول سال متناسب با برنامه م زمان اجرا

 امتیاز 1000: 30سوره پایانی جزء  20 نحوه امتیازدهی

 امتیاز 10به ازای حفظ هر خط قرآن: 

ماندگاری محفوظات هر ساله ارزیابی گردد و مالک ارزیابی، میزان پیشرفت  تذکرات

 باشد

 امتیاز 5تثبیت: به ازای هر خط 



 امتیاز 10حفظ جدید: به ازای هر خط 

 

 3شماره 

 هیم )آشنایی با لغات قرآنی و ترجمه آیات( مفا نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 کتاب های درسی  شاخص ارزیابی

 آزمون کتبی  کیفیت ارزیابی

 معلمین محترم قرآن مجری

 (ترم دوم تحصیلی2(ترم اول تحصیلی  1دو مرحله:  زمان اجرا

 از می شودامتی 1000امتیاز که جمعا  500هر مرحله  نحوه امتیازدهی

  تذکرات

 

 4شماره 

 اطالعات قرآنی نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 سوال قرآنی( 60(دبیرستان/ محتوا: 2(دبستان 1)سطح: جزوه ی اطالعات قرآنی  شاخص ارزیابی

 آزمون کتبی کیفیت ارزیابی

 امور تربیتی مجری

 اسفند ماه زمان اجرا

 امتیاز 1000 نحوه امتیازدهی

  تذکرات

 

 



 

 

 5شماره 

 پژوهش قرآنی نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 با نظر امور تربیتی و معبمین ادبیات مشخص شود شاخص ارزیابی

 کنفرانس  کیفیت ارزیابی

 امور تربیتی مجری

 بهمن ماه زمان اجرا

 امتیاز 1000 نحوه امتیازدهی

  تذکرات

 

 

 6شماره 

 در منزل تالوت قران  نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 تکمیل جدول مربوط به طرح های ختم قرآن   شاخص ارزیابی

 دبستان: امضای اولیا / دبیرستان: اعتماد به دانش آموزان کیفیت ارزیابی

 معاونین محترم پرورشی مجری

فصل بهار  )با توجه به مناسبت های  (2 فصل پاییز (1دو مرحله:  زمان اجرا

 ویمی(تق

 امتیاز می شود 1000امتیاز که جمعا  500هر مرحله  نحوه امتیازدهی



 امتیاز به صورت زیر تقسیم خواهد شد 500در هر مرحله  تذکرات

 امتیاز 500تالوت همراه با سی دی ترتیل: 

 امتیاز 250تالوت بدون سی دی ترتیل: 

 

 جشنواره بخش عترتدستورالعمل اجرایی 

 7شماره 

 عا خوانید نام رشته

 ( برخی از ادعیه مشهور مانند زیارت عاشورا و دعای عهد و .. /)دعاهای بین دو نماز عمومی  مخاطبین

 ایین نامه مسابقات اموزش و پرورش شاخص ارزیابی

 آزمون شفاهی کیفیت ارزیابی

 و سرگروه های دانش آموزی امور تربیتی مجری

 فروردین ماه زمان اجرا

 امتیاز 1000 نحوه امتیازدهی

  تذکرات

 

 8شماره 

 و ترجمه حدیث 20حفظ  نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 جزوه ارائه شده شاخص ارزیابی

 آزمون کتبی کیفیت ارزیابی

 امور تربیتی مجری

 اسفند ماه زمان اجرا



 امتیاز  50برای هر حدیث  نحوه امتیازدهی

 با توجه به مقطع سنی تنظیم شودبرای هر سال بیست حدیث جدید  تذکرات

 

 

 9شماره 

 مدیحه سرایی نام رشته

  مخاطبین

  شاخص ارزیابی

  کیفیت ارزیابی

  مجری

  زمان اجرا

  نحوه امتیازدهی

  تذکرات

 

 10شماره 

 آشنایی با سیره معصومین  نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 کتاب منتخب سال شاخص ارزیابی

 آزمون کتبی زیابیکیفیت ار

 امور تربیتی مجری

 بهمن ماه زمان اجرا

 امتیازی 50سوال  20 نحوه امتیازدهی



 امتیازی خواهد بود 20سوال  50چنانچه سواالت تستی بود  تذکرات

 

 

 

 11شماره 

 (.... روزنامه دیواری1موعود ) نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 ی مشخص شودتوسط امور تربیت شاخص ارزیابی

 ارائه روزنامه های دانش آموزی کیفیت ارزیابی

 امور تربیتی مجری

 بهمن ماه )دهه فجر( زمان اجرا

 امتیاز 1000 نحوه امتیازدهی

 5حداکثر 3شرکت در این رشته باید به صورت گروهی باشد )حداقل تذکرات

 نفر(

 

 12شماره 

 ( .... پژوهش2موعود ) نام رشته

 دانش آموزانعموم  مخاطبین

 توسط امور تربیتی و دبیران ادبیات تنظیم گردد شاخص ارزیابی

 توسط امور تربیتی و دبیران ادبیات تنظیم گردد کیفیت ارزیابی

 امور تربیتی مجری

 بهمن ماه زمان اجرا



 امتیاز 1000 نحوه امتیازدهی

 تشویق دانش آموزان به مطالعه کتب مهدوی تذکرات

 

 

 

 جشنواره بخش نمازاجرایی دستورالعمل 

 13شماره 

 صحت وضو ، اذان و اقامه نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 رساله های احکام شاخص ارزیابی

 به صورت عملی کیفیت ارزیابی

 امور تربیتی مجری

 آبان ماه زمان اجرا

 ازامتی 200امتیاز / اقامه  300امتیاز / اذان  500صحت وضو  نحوه امتیازدهی

  تذکرات

 

 14شماره 

 تجوید الصاله نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 توسط امور تربیتی مشخص می شود شاخص ارزیابی

 به صورت شفاهی کیفیت ارزیابی



 امور تربیتی با همکاری سرگروه های دانش آموزی مجری

 آذر ماه زمان اجرا

 امتیاز 1000 نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب کنند مجددا وقت داده  500زانی که کمتر از دانش آمو تذکرات

 شود

 

 

 15شماره 

 احکام نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 کتاب و یا جزوه ارائه شده شاخص ارزیابی

 به صورت کتبی کیفیت ارزیابی

 امور تربیتی مجری

 در دو نوبت آذر و فروردین زمان اجرا

 امتیازی 50سوال  20 نحوه امتیازدهی

 امتیازی 20سوال  50چنانچه سواالت تستی باشد  تذکرات

 

 16شماره 

 پژوهش و انشاء نماز نام رشته

 عموم دانش آموزان مخاطبین

 امور تربیتی و معلمین ادبیات یا انشاء شاخص ارزیابی

 به صورت کتبی کیفیت ارزیابی



 معلمین انشاء و ادبیات مجری

 اسفند ماه زمان اجرا

 امتیاز 1000 ه امتیازدهینحو

 ترغیب دانش آموزان به مطالعه کتبی که با موضوع نماز است تذکرات

 

 

 

 17شماره 

 ارتباط با مسجد نام رشته

 عموم دانش اموزان مخاطبین

محل و مشارکت در فعالیت های  شرکت در نماز جماعت مساجد شاخص ارزیابی

 فرهنگی

 لی از طرف مدرسهتکمیل پرسشنامه ارسا کیفیت ارزیابی

 اولیاء و امور تربیتی مجری

 در دو نوبت آذر و فروردین ماه زمان اجرا

 امتیاز 500هر نوبت  نحوه امتیازدهی

 چنانچه مقدور بود این فرآیند بیش از دو بار انجام شود تذکرات

 


