كلّيات طرح آموزشی حفظ
موضوعی قرآن كریم (سطح )1

آنچه ميتوانيد قرآن

بخوانيد (سوره مباركه مزمل/آيه )02

* حفظ آيات نوراني قرآن كريم از سرآغاز نزول اين كتاب آسماني ،همواره مورد تأكيد ،تأييد و اهتمام حضررت تتمري مرت ر
محمد بن ع داهلل (صلي اهلل عليه و آله) بود و با عنايات ايشان ،مورد توجه و اشتياق مسلمانان صدر اسرمم نيرز قررار تر ر

آن

حضرت در روايتي واال رمودند:

«مَنْ قَرَأ القرآنَ عَنْ حَفْظِهِ ثُمَّ ظَنَّ أنَّ اهللَ تَعالي اليَغْفِرُهُ فَهُوَ مِمَّن اسْتَهْزَأ بِآياتِ اهلل

»1

هر كس قرآن را از حفظ تموت كند و سپس تمان برد كه تداوند متعال او را نميآمرزد ،از كساني اس

كه آيات تدا

را به تمسخر تر ته اس
در ايران اسممي نيز حفظ قرآن پيشينهاي ديرينه دارد و در دهه هاي اتير و به برك
عموم مردم و به ويژه جوانان جايگاهي ويژه يا ته اس

پيروزي شكوهمند انقمب اسممي ،در ميان

شاهد اين سخن تردساالن ،نوجوانان و جوانان پرشماري هسرتند كره بره

عنوان «حا ظان قرآن كريم» در جاي جاي اين كشور درتشيدهاند و با حضور در محا ل نوراني قررآن در داترل و ترارش كشرور،
موجب آبروي هرچه بيشتر شيعه و كشور اسممي ايران شده اند اما در بحث حفظ موضوعي از قرآن كريم شريوه و روشري جديرد
اس

كه در چند سال اتير در كشور مطرح شده اس

اما آنگونه كه انتظار ميرود طرح حفظ موضوعي همانند طرح حفظ ترتي ري

قرآن كريم هنوز در جامعه جايگاه تود را پيدا نكرده اس

اميد اس

با طرح پيش رو و ساير طرحها وكتابهايي كه در حوزه حفظ

موضوعي به رشته تحرير در ميآيد ،شاهد رشد و تسترش روز ا يزون طرح حفظ موضوعي در سطح كشور باشيم

* تعریف كليدواژهها
تعریف حفظ موضوعی  « :حفظ منسجم و هدفمند از آیات و عباراتي که پيرامون یک موضوع از قرآن کریم باشد».
*اهداف:
الف) اهداف كلّی:

 )1ايجاد عمقه و انس با قرآن كريم در بين مخاط ين
 )2زمينهسازي جه

ايجاد انگيزه براي حفظ ترتي ي قرآن كريم در بين مخاط ين

ب) اهداف رفتاري:

 )1توانايي حفظ موضوعي از  11موضوع كلي و  044موضوع جزئي

* چكيده طرح:
بر اساس اين طرح پس از ت ليغات ،ث

نام ،سطح بندي و كمس ندي مخاط ان – به تفكير

جنسري  ،سرطح تحتريمت و

محدوده سني -كمسهاي آموزشي در  11جلسه در مراكز آموزشي پيش بيني شده برترزار شرده و مخاط ران ،توانرايي حفرظ 11
موضوع كلي و  044موضوع جزئي از قرآن كريم را كسب تواهند كرد

 1كنزالعمال ،ش  ،1حديث 2112

مشخصات كلی دوره:
 – 1نام دوره :آموزش حفظ موضوعي (سطح )1
 – 2مدت دوره 12 :ساع

آموزشي (شامل 11جلسه آموزشي)

 -3شكل اجررا دوره :به صورت حضوري ،ترجيحا دو جلسه در هفته (ا راد مستعد ميتوانند به صورت تودآموز درس را ررا تر تره و تنهرا در
آزمونهاي مربوطه شرك

نمايند)

نكته :به دليل نياز به كارورزي بيشتر در دوره وق بهتر اس

دو جلسه در هفته در نظر تر ته شود

 – 4مقطع زماني :تمامي تول سال
 – 5پيش نياز :توانايي تواندن و قرائ

قرآن

 – 6گستره طرح :سراسر كشور
 – 7محل تشكيل دوره :تمامي اماكني كه امكان تشكيل دورهها در آنجا وجود داشته باشد (اولوي

با مراكز رهنگي و مذه ي اس )

 – 8محتوا آموزشي دوره :متناسب موضوعات مندرش در ضميمه طرح
 – 9مجر دوره :تمامي مؤسسات قرآني مردمي و يا دستگاههاي دولتي
 – 11گروهها هدف :تمامي عمق مندان به قرآن كريم كه قتد حفظ آيات به صورت موضوعي را داشته باشند
 – 11تعداد متعلّمان در هر کالس :حداقل  11و حداكثر  21نفر
 – 12ارزش آموزشي :كسب نمره ق ولي در اين دوره به عنوان «12ساع

آموزش » محسوب ترديده  ،به ق ولشردتان از سروي دسرتگاه برترزار

كننده تواهي پايان دوره اعطاء تواهد شد

* شرایط شركتكنندگان:
 -1توانايي روتواني قرآن كريم (در صورت امكان دارا بودن تواهينامه قرائ
تذكر :حتي المقدور سعي شود محدوده سنّي هر كمس به هم نزدي

قرآن كريم (سطح ()1روتواني)

بوده و مخاط ان هر كمس با يكديگر اتتمف سنّي زيرادي

نداشته باشند
 -2تعهّد به تمرين ،تكرار و حضور عّال و منظّم در كمس
 -1تعداد شرك كنندتان در اين دوره حداقل  11نفر و حداكثر  21نفر در هر دوره ميباشد كه ميبايستي حتمرا بره تفكير
برادران و تواهران و در دو رده سني (باال و پايين  11سال) انجام پذيرد
 -0مدارك الزم جه

ث

نام:

 تكميل رم ث

نام

ي

قطعه عكس 1×0

شرایط مربی:
آن دسته از مربياني كه مدرك تربي

معلم دوره حفظ مربوط به سازمان ت ليغات اسممي ،معاون

قرآن و عترت وزارت ارشاد و

و يا سازمان اوقاف و امور تيريه و ساير مراكز معت ر را داشته باشند

منبع آموزشی:
بر اساس كتب آموزشي موجود در زمينه حفظ موضوعي كه سر تلهاي درس را پوشش دهد.1

 . 1از جمله کتايهای درسنامه حفظ موضوعي حسین تقي پور(انتشارات تالوت) ،درسنامه حفظ موضوعي حسین افتخاريان (انتشارات تالوت) ،درسنامه حفظ موضوعي حاج
ابوالقاسم (انتشارات اوقاف)

* جدول بودجهبندي دروس :
جداول بودجه بندي دروس با توجه به تقسيم ساعات آموزشي به دو بخش تدريس ،كارورزي ردي و جمعي تقسيم مي شود كه
نيمي از زمان كمس به تدريس درس جديد و نيمي ديگر به تث ي

و كارورزي دروس ق ل اتتتاص مي يابرد و هرر جلسره شرامل

سر تلهاي زير اس :

شماره جلسه

موضوع درس

جلسه اول

خدا در قرآن

جلسه دوم

معاد در قرآن

جلسه سوم

پيامبران در قرآن

جلسه چهارم

انسان در قرآن

جلسه پنجم

دنيا در قرآن

جلسه ششم

قرآن در قرآن

جلسه هفتم

تقوا در دنيا

جلسه هشتم

ویژگيهاي مومنان در قرآن

جلسه نهم

ویژگيهاي مومنان در قرآن

جلسه دهم

سنتهاي الهی در قرآن

جلسه یازدهم

دعا و آداب آن در قرآن

جلسه دوازدهم

اخالق و تربيت در قرآن

جلسه سيزدهم

اخالق و تربيت در قرآن

جلسه چهاردهم

دشمن و شيطان شناسی در قرآن

جلسه پانزدهم

گفتگوهاي قرآنی

جلسه شانزدهم

تداعی و رفع اشكال

