
  

 

  

  

  

  

  ��م اهللا الرمحن الرحمي

ىت ھی اقوم
ّ
 ھذالقرآن �دی �

ّ
  ان

  و خانواده و روحانیوننهمین دوره مسابقات قرآن کریم طالب 

  حوزه علمیه استان اصفهان

و... همراه با جوایز ارزنده کمک  اذان ،دعاخوانی ،ترتیل ،قرائت حفظ، تفسیر، هاي در رشته

  ارزنده و جوایزسفرهاي زیارتی 

  مقدمه الف. 

 جملـه  از محتـرم ایشـان،   و خـانواده  و فضـال طـالب   کـریم  قرآن مفاهیم و تالوت حفظ، مسابقات برگزاري 

 انـس  جهـت  هایی زمینه آوردن فراهم منظور به قرآنی و دینی هاي آموزه حوزه ترویج در که است هایی برنامه

 فضـاي  بسط و نشر همچنین و آن بخش تعالی و مفاهیم کریم قرآن ساز انسان مصحف با پیش طالب از بیش

 فرهنگی و مسئولین متصدیان اهتمام مورد همواره طالب و خانوادهحوزه  محیط در قرآن عطرآگین و معنوي

امام زمان ارواحنا فداه این مسـابقات   و عنایاتحق  بر حضرتنیز با توکل  امسال است. بوده علمیه هاي حوزه

  اهللا برگزار خواهد شد.ءشا ان

  :ب.اهداف

 و خـانواده علمیـه   هـاي  حـوزه  در دینـی  ایمـان  و اخالق اعتالي و اسالمی و قرآنی فرهنگ سطح ارتقاي -1

  محترم حوزویان

  آن واالي مفاهیم و کریم قرآن ایشان با و خانواده طالب پیش از بیش الفت و انس ایجاد -2

  استان سراسر علمیه هاي حوزه در قرآنی و معنوي فضاي توسعه و تقویت -3

  علمیه هاي حوزه قرآنی نخبگان تشویق و قرآنی هاي فعالیت به ارج نهادن -4

  قرآنی و جامعه مسؤولین حوزه به طالب قرآنی برجسته استعدادهاي معرفی و شناسایی-5

  



  

 

  

  

  

  :ها رشتهج.

  برادران: -1

 رجمـه، سوره حدیـد (شـامل ت   مفاهیم ،112 و 111 و 103 و 102 و 101 کدجز  ها به رشته در همه(تذکر: 

 103 و 102 هـاي  رشـته  توضـیحات کـد   به .دهد میکل را تشکیل  نمره% 10 از تفسیر نور) ها پیام و ها نکته

  فرمایید.) دقت

 توضیحات آزمون رشته رشته کد

 آزمون مفاهیم ندارد صبح 10 ساعت - بهمن 7 کتبی و حدیثحفظ موضوعی قرآن کریم   101

 نمونه تفسیر از سوره فجر تفسیر همراه با ترجمه و صبح 10 ساعت - بهمن 7 کتبی  قرآن کریم 30جزء  حسن حفظ  102

 صبح 10 ساعت - بهمن 7 کتبی  اول قرآن کریم جزء 10 حفظحسن   103
از تفسیر  64 تا آیهسوره اعراف  تفسیرو همراه با ترجمه 

 نمونه

 14 ساعتی مفاهیم سوره حدید کتب با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی  اول قرآن کریم جزء 10 حفظ 104

 14 ساعتکتبی مفاهیم سوره حدید  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی  اول قرآن کریم جزء 20 حفظ 105

 14 ساعتکتبی مفاهیم سوره حدید  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی حفظ کل قرآن کریم 106

 14 ساعتکتبی مفاهیم سوره حدید  با آزمونمراه ه 30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی قرائت  107

 14 ساعتکتبی مفاهیم سوره حدید  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی  ترتیل  108

 14 ساعتکتبی مفاهیم سوره حدید  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی  شده معرفی از قطعاتترتیل تقلیدي   109

 14 ساعتکتبی مفاهیم سوره حدید  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی  اذان  110

 /آزمون مفاهیم نداردتفسیر نمونهسوره مبارکه عنکبوت از  1396 اردیبهشت 26 کتبی  1 تفسیر مقطع  111

 المیزان/آزمون مفاهیم ندارد از تفسیرسوره مبارکه روم  1396 اردیبهشت 26 کتبی  3 و 2 تفسیر مقطع  112

 30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی  خمس عشر از مناجاتنی دعاخوا  113
 ساعت بهمن 13 حدیدکتبی مفاهیم سوره  با آزمونهمراه 

14 

  تواشیح  114
/مرحله نهایی: دي 25 اثر تاارائه 

 30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی

همه اعضاء  حدید برايکتبی مفاهیم سوره  با آزمونهمراه 

  14 تساع - بهمن 13 شفاهی در بخش کننده شرکت

  

  



  

 

  

  

  

  :سال 16باالي  و دخترانهمسران  -2

) از ها و پیام ها نکته سوره حجرات (شامل ترجمه، مفاهیم 222 و 216 و 215 جز کدهاي ها به رشته در کلیه

  .دهد میکل را تشکیل  نمره% 10 تفسیر نور

 فرمایید. دقت 216 کد رشتهبه توضیحات 

 توضیحات آزمون رشته رشته کد

 آزمون مفاهیم ندارد صبح 10 ساعت - بهمن 7 کتبی و حدیثموضوعی قرآن کریم  حفظ  215

 از تفسیر نمونه سوره فجر تفسیر همراه با ترجمه و صبح 10 ساعت - بهمن 7 کتبی  کریم قرآن 30جزء  حسن حفظ  216

 صبح 8 ساعت -وره حجراتکتبی مفاهیم س با آزمونهمراه  صبح 30/8 ساعت بهمن 7شفاهی   اول قرآن کریم جزء 10 حفظ 217

 صبح 8 ساعت -کتبی مفاهیم سوره حجرات با آزمونهمراه  صبح 30/8 ساعت بهمن 7شفاهی  اول قرآن کریم جزء 20حفظ  218

 صبح 8 ساعت -کتبی مفاهیم سوره حجرات با آزمونهمراه  صبح 30/8 ساعت بهمن 7شفاهی  حفظ کل قرآن کریم  219

 صبح 8 ساعت -کتبی مفاهیم سوره حجرات با آزمونهمراه  صبح 30/8 تساع بهمن 7شفاهی  قرائت   220

 صبح 8 ساعت -کتبی مفاهیم سوره حجرات با آزمونهمراه  صبح 30/8 ساعت بهمن 7شفاهی   ترتیل  221

 /آزمون مفاهیم نداردتفسیر نمونهسوره مبارکه عنکبوت از   1396 اردیبهشت 26 کتبی  تفسیر  222

  

  

  سال 16 زیردختر فرزندان  - 3

کـل را   نمـره % 10 بـا ترجمـه  قرآنـی   پیـام  14این گروه سنی، آزمون شفاهی مفاهیم  هاي رشته در تمامی(

  .)دهد میتشکیل 

 توضیحات آزمون رشته رشته کد

 صبح 30/8 ساعتقرآنی  پیام 14شفاهی مفاهیم  با آزمونهمراه  صبح 9 ساعت بهمن 7شفاهی   از قرآن کریم آزاد حفظ یک جزء  323

 صبح 30/8 ساعتقرآنی  پیام 14شفاهی مفاهیم  با آزمونهمراه  صبح 9 ساعت بهمن 7شفاهی   اول قرآن کریم جزء 3 ازترتیل    324

 صبح 30/8 ساعتقرآنی  پیام 14شفاهی مفاهیم  با آزمونهمراه  صبح 9 ساعت بهمن 7شفاهی   شده معرفی از قطعاتقرائت تقلیدي   325

  

  



  

 

  

  

  

  سال 16 زیرفرزندان پسر  -4

کـل را   نمـره % 10 بـا ترجمـه  قرآنـی   پیـام  14این گروه سنی، آزمون شفاهی مفاهیم  هاي رشته در تمامی(

  .)دهد میتشکیل 

 توضیحات آزمون رشته رشته کد

 14 ساعتقرآنی  پیام 14شفاهی مفاهیم  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی  کریم آزاد از قرآن یک جزء  حفظ  426

 14 ساعتقرآنی  پیام 14شفاهی مفاهیم  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی  اول قرآن کریم جزء 3 ازترتیل   427

 14 ساعتقرآنی  پیام 14شفاهی مفاهیم  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی شده معرفی از قطعاتقرائت تقلیدي   428

  

  

  سال 16فرزندان پسر باالي  -5 

کـل را   نمره% 10 تفسیر نور) از ها و پیام ها نکته سوره حدید (شامل ترجمه، مفاهیم ،ها رشته در کلیه(تذکر: 

  .)دهد میتشکیل 

 توضیحات آزمون رشته رشته کد

 14 ساعتکتبی مفاهیم سوره حدید  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 شفاهی کریم آزاد از قرآن یک جزء  حفظ  529

 14 ساعتکتبی مفاهیم سوره حدید  با آزمونهمراه  30/14 ساعت- بهمن 13 یشفاه ترتیل  530

  

 

  سال 7 تا 4 دختر و پسرفرزندان  -6

 توضیحات آزمون رشته رشته کد

 دعاي فرج و قرائت السالم علیهماسامی ائمه  حفظ باهمراه   صبح 11 تا 9 ساعت بهمن 7شفاهی   از قرآن کریم سوره 10 حفظ  631

  

  

  



  

 

  

  

  :نام ثبت .د

  به نشانی و تبلیغسایت معاونت تهذیب  از طریقفقط  1395 ماه ديلغایت دهم  از اول نام ثبت 

 www.albayan.ir 

  برگزاري مسابقات: مکان و.زمان ـه 

  :سال 7 تا 4دختر)  و پسر( و خردساالن) دختر و فرزندانخواهران (همسران  

  بحص 8ساعت  1395 ماه بهمن 7پنجشنبه  ها رشتهکلیه  

  ):سال 16 پسر باالي و فرزندانبرادران (طالب  

  صبح 10 ساعت 1395 ماه بهمن 7کتبی: پنجشنبه  هاي رشته 

  14ساعت  1395 ماه بهمن 13 چهارشنبه شفاهی: هاي رشته 

  گرفته شده است. نظر براي برادران شهرستانی اسکان براي چهارشنبه شب در 

  :ها رشته در همه مکان مسابقات 

روبـروي   ـ  خیابـان سـروش  ـ   عجل اهللا تعالی فرجه الشریف اصفهان واقع دراصفهانعصر  ولیه حضرت مدرس

  باشد. عجل اهللا تعالی فرجه الشریف می الزمان صاحبخیابان ـ  مسجدالغفور

اهـداء   و کننـدگان  شـرکت بـه کلیـه    تقدیر هاي لوح و یادبود اهداء نتایج، اعالم بااختتامیه مسابقات همراه  

  ):و برادرانخواهران ( ها رشته در همهبه برگزیدگان  یزجوا

 وعلیهـا   اهللا سـالم سعادت حضرت زینـب   والدت با با زمان هم صبح 11 تا 8 ساعت بهمن 14صبح پنجشنبه 

نـبش خیابـان    ـ  خیابـان نشـاط  ـ�  اصـفهان  درواقع  السالم علیهمبیت ال اهل در تاالر اسالمی انقالب فجر دهه

  شود. برگزارمی کشور قاریان برتر و حافظان ساتید،باحضوراو فرشادي 

  داوري: هاي نامه آیین و. 

  مسابقات اوقاف خواهد بود. نامه آیینداوري این مسابقات مطابق 

  .باشد میقابل دریافت  نام ثبت سایت از ها رشتهتمامی  درها  نامه آیینکلیه 

  شد. سنجیده خواهد» شایسته تقدیر« و »عالی« ،»ممتاز« معیار شفاهی با هاي در رشته ها رتبهمسابقات  این در



  

 

  

  
  

  تذکرات مهم: ز.

 افـراد  رشته، هر به حدنصاب نرسیدن نفرات در در صورت .باشد می نفر 10رشته  هر نصاب نفرات در حد -1

  شد. به رشته مرتبط دیگري راهنمایی خواهند نام ثبتقبلی جهت  هماهنگی با

راه اذان به مرحله کشوري  کل و حفظ، جزء 20 حفظ ،ترتیل قرائت، هاي رشته در طالب برادر نفرات برتر -2

  کرد. خواهند پیدا

 در تواننـد  نمـی  سـال  2 تا ها رشته دیگراستانی  اول و(داراي مرحله کشوري)  کشوري ممتازحائزین رتبه -3

  همان رشته شرکت نمایند.

  نمایند. نام ثبتتفسیر نیز  در رشته زمان هم صورت به توانند می کنندگان شرکتکلیه -4

 )222- 112- 111 هاي رشته کد( تفسیرکتبی  آزمون فراغت تعطیالت اول سال آینده، اوقات از برداري بهرهجهت - 5

  مکان دقیق آن اعالم خواهد شد. متعاقباًکه  شد خواهد ) برگزارخواهران و (برادران1396 ماه اردیبهشت 26 در

سوم  فصل تا 120 صفحه) معاد( اول بخش ازپنجم  فصل از عترت وقرآن  با هرروزکتاب منبع حفظ موضوعی - 6

  .باشد میاصفهان  مدیریت مرکز فروشی کتاب قابل تهیه از 257 صفحه) اخالقی رذایل گناهان و( دوم بخش از

  بود. اجراي برنامه ایشان خواهد همزمان با شفاهی و صورت بهقرآنی  پیام 14آزمون مفاهیم فرزندان از  -7

  .باشد میقابل دریافت  نام ثبت سایت ازسال،  16 زیرقرآنی ویژه مقاطع  پیام 14جزوه مفاهیم  -8

 مقاطع و 222ـ216ـ215ـ112ـ111ـ 103ـ102ـ101 هاي رشته کد( جزبه  کنندگان شرکتشرکت کلیه -9

 نـور  تفسیر خواهران) از( حجرات سوره و) برادران( حدیدآزمون مفاهیم سوره  در )و خردساالنسال  16 زیر

  .باشد میالزامی  نام ثبتسایت  قابل دریافت از

از  و بـرادران  صبح 8 ساعت رأس بهمن 7 پنجشنبه روزآزمون کتبی خواهران از مفاهیم سوره حجرات  -10

آن  و نمـره  شود میتستی) برگزار ( کتبی صورت به 14ساعت  رأس بهمن 13 چهارشنبهمفاهیم سوره حدید 

  داد.خواهد  تشکیل راکل  نمره% 10

  .باشد میعجل اهللا تعالی فرجه الشریف  عصر ولیمدرسه حضرت  ها آزمونمحل کلیه  -11

 27کیفیت تا  حداکثر با را تصویري برنامه خود فایل سایت، در نام ثبت از پس بایدرشته تواشیح  کنندگان شرکت - 12

  مراجعه نماید. ه مرکزب شخصاًول گروه ئباید مس نام ثبتجهت تکمیل  و تحویل فرمایند مدیریت مرکز در 41به اتاق  ماه دي

 بـا  یـا  میـان بگذاریـد و   در ما با 3000601616به سامانه  کارسال پیام با را ابهام خود هرگونه سوال و -13

  حاصل فرمایید. تماس 09906409931همراه  شماره یاو  154 و 126 و 124داخلی  ،مدیریت مرکز


