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 قرآن ، عترت و نماز اداره

 آمـوزش و پرورش فارس فرهنگیمعـاونت پرورشـی و 

 

 



 

حی  ، کریم قرآن مسابقات  آموزان دانشومعارف اسالمی  مدا
تشویق و جذب دانش  مذهبی و دینیی تربیتی مناسبی است برای رشد شخصیت اوسیله  کریم و معارف اسالمی مسابقات قرآن

 .بهره جستن از مواهب ارزنده و معنوی معارف اهل بیت )ع( و و  قرآن کریم  آموزان به فعالیتهای تربیتی و انسان ساز

 و  مرحله آموزشگاه  معارف اسالمی  و و مداحیمسابقات قرآن کریم  مقطع ابتدایی شیوه نامه به این وسیله

 و شیوه نامه مسابقات به شرح ذیل اعالم ندای رحمت به استناد شیوه نامه کشوری  98-99در سال تحصیلی شهرستان 

 .می گردد  

 

جه به اهمیت موضوع مسابقات زمینه حضور هر چه گسترده تر دانش آموزان در مرحله آموزشگاه را  فراهم نموده و ی رود با توانتظار م

 نمودن این مسابقات بسیج نمائید .تر برگزار  جهت هر چه با شکوه ن را منطقه و شهرستاآموزشگاه ، تمامی امکانات مادی و معنوی 

 

 ((قرائت ، حفظ(( الف( مسابقات قرآن کریم 

 اهداف :

 تقویت و ترویج فرهنگ قرآن از طریق ایجاد رقابت سالم و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان -1

 ارتقاء سطح علمی و عملی آنان و شناخت و پرورش دانش آموزان حافظ و قاری قرآن  -2

 شکوفایی استعداد قرآنی دانش آموزان  -3

 تدبر در قرآن و ترویج فرهنگ عمیق فکری در آیات الهی -4

 به کار بردن دستورات غنی قرآن کریم در زندگی روزمره -5

 

 (مسابقات رشته مداحیب

 

 اهداف:

 خود سازی و تجسم عینی شیعه بودن دانش آموزان مداح اهل بیت )علیهم السالم (  -1

 ارتقای سطح معرفتی و علمی مداحان اهل بیت )علیهم السالم (  -2

 استفاده از اشعار مناسب و اصیل و نو حه های حماسی و مراثی مستند و در عین حال مورد تایید عقل و شرع. -3

 به عنوان ثقل اصغر تمسک و توسل به ذیل عنایت حضرات اهل بیت )ع(  اشاعه فرهنگ – 4

 

 

 

 

 

 



 :آموزشگاه وظایف     
 

 تبليغات وسيع توسط تمامي همكاران آموزشي و پرورشي براي جذب و ثبت نام حداكثري دانش آموزان -1

    www.hamgam.medu.irبه آدرس ثبت نام دانش آموزان در سامانه همگام -2

 ماژول مسابقات مي باشد و مي تواند از طريق رمز عبور و  نام كاربريمدير هر آموزشگاه داراي نكته مهم: 

 انجام مراحل مسابقات اقدام نمايد.دانش آموزان خود نيز قادر به ثبت نام  ثبت نام و نسبت به  سامانه همگام

 در سامانه همگام مي باشند.

 ن يك جا به حساب سيبا بانك مليآمار كتابهاي درخواستي مدارس برابر فهرست پيوست جمع بندي و مبلغ آ-1

 به نام مؤسسه ميرزاي شيرازي واريز و اصل فيش همراه با فرم درخواست  0103858370006به شماره  

 گردد.  تحويل به موسسه ميرزاي شيرازي  جناب اقاي ارش پور كتاب 

 فرم درخواست كتاب و  قيمت كتب  به پيوست مي باشد. -2

  دريافت كتب و جزوات آموزشي و توزيع آن بين دانش آموزان   -3

 ئين نامه داوري مسابقات قرآن،عترت ونماز در كتاب نداي رحمت قرار دارد .آداوري و نمون برگ هاي -4

 مسئوليّت برگزاري مسابقات كتبي و شفاهي مرحله آموزشگاه به عهده مديران مدارس مي باشد.  -5

 د.تاريخ و ساعت برگزاري مسابقات مرحله آموزشگاه توسط مديران به ادارات)به جهت بازديد( ارسال شو-6

 

 مسابقات مرحله آموزشگاه :  زمان برگزاری 

 مرحله شهرستان با نظر شورای قرآن عترت ونماز منطقه  .می باشد () هفته آخر آذر ماه  کریم قرآنهفته 

 : عبارت است ازبزرگداشت هفته قرآن کریم  اهم فعالیتهای     

 آموزشگاهمداحی مرحله برگزاری مسابقات قرآن کریم  ومعارف اسالمی  -1

 برگزاری کرسی های تالوت و محافل قرآنی -2

 تجلیل ازنخبگان قرآن و معارف اسالمی ) دانش آموزان و فرهنگیان ( -3

 برگزاری نمایشگاه کتاب و محصوالت قرآنی -4

 دیدار با علماء و نخبگان قرآنی  -5

 وسایر فعالیت های ابتکاری و پاسخ با موضوعات قرآنی  برگزاری جلسات پرسش -6

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته
 مرحله منطقه ای / شهرستانی مرحله آموزشگاهی 

ی
دای

ابت
ی 

دای
ابت

 

 سوم،چهارم،پنجم،ششم قرائت تقلیدی 
 

 چهارم،پنجم،ششم

 قرائت 
 سوم،چهارم،پنجم،ششم

 
 چهارم،پنجم،ششم

 سوم،چهارم،پنجم،ششم ترتیل
 

 چهارم،پنجم،ششم

 اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم حفظ عمومی
 

 اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم

 مداحی
 چهارم ،پنجم وششم

 

 چهارم ،پنجم وششم

 حفظ ویژه

حفظ 

 جزء5

 اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم

حفظ 

 جزء 10

 اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم

حفظ 

20 

 جزء

 اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم

حفظ 

 کل

 اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم

 اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم 30حفظ جزء

 رشته های مسابقات قرآن ، عترت و نماز



 
 

 

 

  
              

  

 تا شهرستان  آموزشگاه –مرحله  یلیتحص هیپا

 درسی آموزش قرانکتاب محتوای  اول ابتدایی

 محتوای کتاب درسی آموزش قران دوم ابتدایی

 محتوای کتاب درسی آموزش قران سوم ابتدایی

 محتوای کتاب درسی آموزش قران ییسوم ابتدا

 آموزش قرانمحتوای کتاب درسی  ییچهارم ابتدا

 محتوای کتاب درسی آموزش قران ییپنجم ابتدا

 محتوای کتاب درسی آموزش قران ششم ابتدایی

 طور جدی پرهیز گردد .به زا مسابقه اضطراب ونهگهر یاز برگزار:  تذکرات مهم

 

 

 

 

 مرحله منطقه / شهرستان مرحله آموزشگاه  پایه تحصیلی

 سور مبارکه تکاثر تا ناس  اول دبستان
 با نظر شورای قرآن منطقه

 سور مبارکه ضحی تا ناس دوم دبستان

 سور مبارکه غاشیه تا ناس سور مبارکه بلد تا ناس سوم دبستان

 مبارکه مطففین تا ناسسور سور مبارکه انشقاق تا ناس چهارم دبستان

 کریمجز سی ام قرآن  سور مبارکه عبس تا ناس پنجم دبستان

 کریمجز سی ام قرآن  جز سی ام قرآن کریم  ششم دبستان

 

 

 

 

 

 

 

 عمومی حفـظ
 

 )ترتیل وتحقیق( تئـراـق



 

 

 

 

 

مقطع 

 مرحله شهرستان مرحله آموزشگاه ابتدایی

 نورباران پايه اول ابتدايي نورباران پايه اول ابتدايي اول

 نورباران پايه دوم ابتدايي نورباران پايه دوم ابتدايي دوم

 نورباران پايه سوم ابتدايي نورباران پايه سوم ابتدايي سوم

چهارم  

،پنجم 

 نورباران )چهارم،پنجم،ششم( ابتدايي نورباران )چهارم،پنجم،ششم( ابتدايي وششم

 

 

 

 

 

اول تا ششم 

 دبستان

جزء پیوسته از  5حفظ  

 اول یا آخر قرآن

جزء پیوسته از اول  10حفظ 

 یا آخر قرآن

جزء پیوسته از اول 20حفظ 

 یا آخر قرآن

 حفظ کل

 

 

 یادآوری: 

      و رشته های دیگرحفظ در قالب طرح ملی حفظ ) طرح نور( ژهیکه عالقه مند به شرکت در رشته حفظ و یدانش آموزان 

 .ندیثبت نام نما)سامانه همگام( حفظ  یدر سامانه طرح مل ستیبا یباشند م یم

 30محتوای رشته حفظ جزء  -ج

 قرآن ویژه همه پایه ها)مطابق شیوه نامه طرح ملی حفظ جزء سی ام قرآن کریم( 30حفظ جزء 

 

 

 

 

 

 

 

 حفظ موضوعی

 حفظ ویژه



 

 

 

سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبد اهلل  اهل بیت )ع( بویژه عزاداری و  مسابقه مداحی به شیوه مداحی 

برگزار   مولودی خوانی -3روضه خوانی  - 2خوانی  نوحه - 1  موضوع : 3الحسین )ع( و اعیاد مذهبی در قالب 

 ادامه خواهد داشت .  شهرستان می شود که از مرحله آموزشگاه آغاز و تا 

 شرایط شرکت کنندگان *

   ( ششمتا چهارم مقاطع ابتدایی )دانش آموزان پسر     –1 

 ظاهر آراسته و متخلق به اخالق اسالمی و شهرت به تدین  در بین دانش آموزان  - 2

 داشتن صدای زیبا و رسا  -3

 آشنا با ادعیه و پیش زمینه مداحی -4

 عالقمند به مداحی و مرثیه خوانی و خدمت به اهل بیت )علیهم السالم( - 5

 رهنمود های ویژه :*

 .معرفی می گردد سید ابن طاووس مقتل لهوف (مستند) کتاببرای نوحه خوانی و روضه خوانی   - الف

 معرفی کتابهای معتبر سیره حضرات معصومین )علیهم السالم (به دانش آموزان  - ب

فراخوان و شناسایی دانش آموزان ذاکر و مداح بویژه  دانش آموزانی که در مراسم مدارس اعم از زیارت   -ج 

   .عاشورا ، مدایح و مراثی اهل بیت )علیهم السالم ( به فعالیت می پردازند

 .تشکیل کالس های آموزش مداحی در هر منطقه و شهرستان با حضور اساتید فن  –د 

 :داوری مسابقه مداحی  پیشنهادی جدول

 امتیاز کسب شده  100امتیاز  موارد ردیف

  5 ظاهر آراسته ومناسب  1

  15 رعایت حالت مناسب در شروع و فرود   2

  15 رعایت همگونی آهنگ و عدم خروج از ردیف صدا و آهنگ 3

  10 رعایت سرعت متناسب در طول اجرا 4

  10 بدون تکلف اجرا نمودن  5

  10 رسا بودن صدا  6

  15 ایجاد حاالت و احساسات متناسب با متن  7

  10 سلیس و روان بودن  8

  10 دقیقه( 8و حداکثر  5رعایت زمان )حداقل  9

نکته. دانش اموزان رشته مداحی نیازی به ثبت نام در سامانه همگام ندارند بنابراین بصورت دستی 

 گردداطالعات انان در ادارات  جمع آوری 

 

 مداحی



 
 

 باسمه تعالی

 دوره هشتمینسی و  یمحتوا

 مسابقات 

 

 اذان، احکــام و انشاء نماز

 

 وشهرستان  مرحله آموزشگاه

 مقطع ابتدایی
 
 

 ان استان فارسآموزدانش

 1398-99 یلیسال تحص
 

 

 اداره امور قرآنی، عترت و نماز

 معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس

 

 

 



 

 

 
 

 وشهرستان  آموزشگاه  مرحلهمحتوای مسابقه  یلیتحص هیپا رشته

،اول ودوم  یدبستانشیپ احکام

 ابتدایی
 به سوی نورکتاب 

 رکعتی 3اقامه نمازکتاب گلستان احکام +  سوم تا ششم ابتدایی احکام

 رکعتی 3قرائت اذان +اقامه نماز تا ششم ابتدایی چهارم  اذان

 رکعتی 3نماز صحیح خوانی+ آزمون انشاء نماز تا ششم ابتدایی چهارم انشای نماز

 

 توجه:

 .مسابقات اذان ویژه دانش آموزان پسر می باشد -1       
به ثبت در سامانه همگام نمی باشد اما ادارات باید بصورت دستی اطالعات ثبت  یمسابقات اذان وانشای نماز نیاز -1

 نامی ها را داشته باشند

 (( :  دوره ابتدایی  اذان، احکام و انشای نماز ))مسابقات 


