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 مقدمه

نمايد و در اين مسير ميدعوت اسالم همواره انسان را به شناخت و عمل به فرامين الهي براي رشد همه جانبه و تكامل روح و جان آدمي 

 .دهددستور به رقابت و سبقت از يكديگر مي

 (501)اسراء/ وَ بِالحَقِّ اَنزلناهُ وَ بِالحَقِّ نزل وَ ما اَرسَلناكَ اِالّ بَشيراً و نَذيراً 

 "وآن قرآن را به حق نازل كرديم و به حق هم نازل شد و تو را جز بشارت دهنده و بيم رسان نفرستاديم "

گذار جمهوري اسالمي و رهنمودهاي مستمر مقام معظم آمده و با تأسي از فرامين بنيان عمله هاي بريزيامروزه با برنامه

ويژه فرهنگ گسترش قرآن كريم در بين ه مودّت اهل بيت )ع( ب هاي ديني همچون اقامه نماز و( جلوهالعاليمدظلهي)رهبر

 خوبي نمايان است.ه آموزان بدانش

، آموزانمنظور آموزش صحيح و گسترش مفاهيم ديني در بين دانشه ايي ببراين اساس سازمان آموزش و پرورش استثن

در اين زمينه  آموزي اقدام به برگزاري مسابقات قرآن، نماز و عترت نموده است.هاي معلول دانشمتناسب با هريك از گروه

 گرايش، 01 درآموزان عادي ي مسابقات دانشاهاي آسيب ديده بينايي و جسمي حركتي بر اساس محتوآموزان گروهدانش

ي اگرايش بر اساس محتو 4دانش آموزان گروه آسيب ديده شنوايي در  ،گرايش 7در  و اتيسم توان ذهنيآموزان گروه كمدانش

 به رقابت مي پردازند. گرددكه از طريق سازمان آموزش و پرورش استثنايي ارائه ميآنان متناسب 

 :سطوح برگزاري

  ايآموزان داوطلب مدرسه دانشبا حضور مدرسه: 

 مدارس استانآموزان برگزيده دانشبا حضور استان: 

 هاي كشوراستانآموزان برگزيده دانشبا حضور كشور: 

 ضرورت:

 هاي ابالغي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورشسياست 4-4تحقق بند  -

 بنيادين، توسعه فرهنگ اقامه نماز و تقويت انس با قرآن در دانش آموزانسند تحول  0-3تحقق راهكار  -

هاي آموزشي و تربيتي در راستاي ترويج فضائل استفاده از تمام ظرفيت  سند تحول بنيادين، 0-2تحقق راهكار  -

 اخالقي 

 گانه ابالغي وزير محترم آموزش و پرورش هاي بيستسياست 8اجراي بند  -

 راهبردهاي اجرايي در طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي و تربيتي  6اجراي بند  -

 اهداف آموزش عمومي قرآن كريم 3و  0اجراي بند  -
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 :اهداف

 مودن آنان با روش هاي صحيح آموزش قرآنآموزان و آشنا نباال بردن سطح آگاهي دانش -0

 آموزانين دانشمعرفت ديني در ب و تقويت ايمان -2

 سازي اوقات فراغت در قالب شناخت و آموزش فرهنگ قرآنيو غني رقابت سالمهاي زمينهايجاد  -3

 هاي قرآنيد به توسعه مهارتايجاد انگيزه به منظور پرورش روحيه تالش و تعهّ -4

 اصول و سياست ها:

 آموزانتوجه به اصل مدرسه محوري و تكريم شخصيت دانش -0

 ديني و اخالقي هاي سازنده براي انتقال مفاهيمهاي غيرمستقيم و تجربهگيري از شيوهبهره -2

 هات برنامهجويي و جامعيّتوجه به سهولت، صرفه -3

 توجه به اين اصل كه مسابقه وسيله است نه هدف -4

 تأكيد بر آموزش قبل و بعد از اجراي مسابقات -5

 هاها و سازمانمربيان پرورشي و ساير ارگان ومعلمان  ،ءاوليا جلب مشاركت آگاهانه -6

 ضوابط عمومي:

 ههاي آسهيب  تناسهب بها ههر يهك از گهروه     م نمهاز و عتهرت  قهرآن،   گانهه نه هايرشته درمسابقات فرهنگي و تربيتي  -0

)كهاربر   گرددبرگهزار مهي   اتيسهم  و  ذهنهي  كهم تهوان   ،حركتهي  -جسهمي  ،شهنوايي  ديهده   آسهيب  بينهايي،  ديهده 

 .(0شماره 

وزارت آموزش و هاي مربوط به ها و دستورالعملسياستاي، استاني و كشوري براساس مسابقات مرحله مدرسه -2

 گردد.كشور برگزار  مياستثنايي سازي و پس از ابالغ آن از سوي سازمان آموزش و پرورش پرورش مناسب

اول هر مرحله در سطوح باالتر به رقابت  نفرشود و اجرا مي يكشور و ي، استانايمسابقات در سه مرحله مدرسه  -3

 پردازند.مي

صرفا و اتيسم توان ذهني حركتي و كم –، جسميشنوايي آسيب ديده هاي آسيب ديده بينايي، آموزان گروهدانش -4

 آموزان داوطلب هم گروه خود به رقابت بپردازند. بايست با دانشمي

 يابند.يك گروه حضور مي درهاي استاني و كشوري رقابتحركتي در  –دانش آموزان آسيب ديده بينايي و جسمي -5

 باشد.مي استان عهده ستاد مسابقات بر و استانياي بندي اجراي مسابقات در مراحل مدرسهزمان -6

در مسابقات ، (2كاربر  شماره )ي مي توانند با انتخاب يك يا چند رشته و با تكميل اآموزان در مرحله مدرسهدانش -7

 ولي شركت آنان در مراحل بعدي تنها در يك رشته امكان پذير است. حضور يابند،

ه و توجيه جلب مشاركت عامّ ،آموزان در مسابقاترساني كامل و به موقع براي شركت دانشاطالع ،تبليغات مؤثر -8

 است. ت داوران و برگزاري جلسات توجيهي براي عوامل اجرايي قبل از مسابقات الزاميئوالن ذيربط، تشكيل هيئمس

 آموزان به مرحله باالتر حضور در مرحله قبلي مي باشد.شرط ورود دانش  -9

 مشترك اعالم نخواهد شد.اي در هيچ رشتهبرگزيده )اول تا سوم(  هايي و استاني رتبهامراحل مدرسه در -01
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لذا بايد داوران، عوامل اجرايي و فني  گردد.ا برگزار ميآموزان دختر و پسر به صورت مجزّمسابقات حضوري دانش -00

 ب انتخاب گردند.مجرّ برادران آموزان پسر از بينو دانشب مجرّمسابقات دانش آموزان دختر از بين خواهران 

 هايانتخاب عوامل اجرايي و داوران )بجز رشته  با تشخيص ستاد برگزاري مسابقات استان، يدر موارد اضطرارتبصره: 

 مخالف بالمانع است. جنسقرائت و اذان( از 

 عمل آيد از جمله:ه هاي مناسب تقدير بآموزان برگزيده در مراحل مختلف به شيوهاز دانش -02

 (3)كاربر  شماره ادبود اهداي لوح تقدير و ي -

 آموزان به اردواعزام دانش -

 آموزان در مراسم تقدير از آناندعوت از اولياي دانش -

 هاي محلي و مجالت.رسانه ملي، روزنامه  برگزيدگان در تابلوي اعالنات مدرسه، سايت رسمي اداره،معرفي  -

 الزامي است. كاربر  هاي مربوطهكنندگان درمشخصات كامل شركت درج -03

و مراحل اجرايي مسابقات به عهده سرپرست گروه  يانضباط مواردقبيل آموزان اعزامي ازوليت توجيه دانشمسئ -04

 خواهد بود.

 مدارس تلفيقي باشند. يا واستثنايي آموز مدارس دانش كنندگان بايدتمامي شركت -05

 ه ضوابطب بايست از بين فرهنگيان شاغل در ادارات و مدارس استثنايي كه آشنامي ،سرپرست و مربي پرورشي -06

 .انتخاب گردند ،دنباشمي آموزي  مسابقات و دستورالعمل اعزام به اردوهاي دانش

 ممنوع مي باشد. آوردن نفرات همراه در طول مسابقات اكيداً -07

 آموزان نابينا درصورت نداشتن لوح و قلم در مسابقات كتبي از منشي استفاده شود.براي دانش -08

-مي آموزي كه خود به عنوان سرپرست و يا مربي آنتواند به عنوان منشي دانشنمي آموزدانش سرپرست و مربي -09

 باشد، انتخاب گردد.

 .است ، الزاميضروري هاي در مراسم افتتاحيه و اختتاميه و نيز ساير مكانحضور رابط ناشنوايان  -21

 سازمان اعتبارات محل از داوری و اجرایی عوامل ی الزحمه حق پرداخت وکشوری  مسابقات نیاز مورد اعتبارات -20

 و سوابق براساس نظر مورد اعتبار تخصیص از پس و شده بینی پیش منابع سقف در و استثنایی پرورش و آموزش

 .باشد می پرداخت قابل مسابقات ناظرکل تأیید و داوری کمیته مسؤول پیشنهاد به داوران از یك هر تخصص

آموز یك نفر تعیین دانش 02و ناظرکل مسابقات به ازای هر استثنای رییس، دبیرتعدادعوامل اجرایی مسابقات به -22

 گردد.می
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 آموزان برگزيده:ضوابط اعزام دانش

 . است الزامي آموزان دانش اولياي از كتبي نامه رضايت اخذ -1

 .است الزامي استاني مسابقات برگزاري جهت شهرستان/ منطقه اداره از كتبي مجوز اخذ -0

 .است الزامي كشوري مسابقات به آموزاندانش اعزام جهت استان پرورش و آموزش كل اداره از كتبي مجوز اخذ -3

 مقررات و ضوابط به نسبت اعزام از قبل سرپرستان و مربيان برگزيده، آموزان دانش ويژه توجيهي جلسه برگزاري -4

 . است الزامي مسابقات برگزاري چگونگي و محتوا اردويي،

به عنوان سرپرست گروه اعزامي  پرورش استثنايي فرهنگي ادارات آموزش و والنيا كارشناس مسئحضور كارشناسان  -5

 باشد.به مسابقات در اولويت مي

و مراحل مختلف برگزاري  هااسالمي، بهداشت فردي و گروهي و مقررات در تمامي دوره شئوناترعايت حجاب و  -6

 زامي است.مسابقات ال

 خارج از ضوابط اعالم شده ممنوع مي باشد. تحت هر عنوان واعزام افراد  -7

 اكيداً ممنوع است. صخا هايبيماري داراي آموزاناعزام دانش -8

 تي خودداري نمايند.از همراه داشتن وسيله تزئيني و اشياي قيممي بايست ان آموزدانش -9

 الزامي است.هستند  ايمنيداراي تجهيزات كامل  ،كه خودروهاي سالم استفاده از رانندگان متعهد و متأهل و اعزام -12

 خواهد بود.مسابقات وسايل نقليه هر استان در طول برگزاري مسابقات مرحله كشوري در اختيار ستاد برگزاري  -11

 گردند.آموزان براساس جدول ذيل اعزام ميمربيان دانش سرپرستان و -10

 رعايت دستورالعمل اردو و بازديد وزارت آموزش و پرورش الزامي است. -13

 

 مالحظات تعداد مسؤول

 هاي اعزاميگروه براي تمام نفر0 سرپرست

 مربي

 نفر 0كم توان ذهني دانش آموز  9به ازاي هر  -0

 نفر 0آسيب ديده بينايي دانش آموز  2به ازاي هر  -2

 )رابط ناشنوايان( نفر 0آسيب ديده شنوايي دانش آموز  7به ازاي  -3

 نفر 0حركتي  –دانش آموز جسمي  3به ازاي  -4
 نفر 0دانش آموز اتيسم  2به ازاي  -5
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 ضوابط داوري:

نقش سازنده داوري عادالنه مبتني بر فنون و اطالعات در پيشرفت و تقويت انگيزه دانش آموزان استثنايي، ممتاز و حياتي     

كنندگان تأمين شركتبايست با ظرافت و نهايت دقت صورت گيرد تا رضايتمندي است. بنابراين انتخاب هيئت داوران مي

  ضرورت دارد: داوران نكات ذيللذا در انتخاب گردد. 

را هاي دانش آموزان استثنايي آشنايي داشته و تخصص و تجربه كافي در رشته مورد داوري تمامي داوران با ويژگي -0

 باشند. دارا

 واجدالشرايط در آموزش و پرورش باشند.، ترجيحا از شاغلين مسابقات درتمامي مراحل برگزاريي و عوامل فنّ داوران -2

و مربيان پرورشي و نيز معاونين پرورشي همان مربوطه دبيران  ،انتخاب داوران با معلماندر در سطح مدارس، اولويت  -3

 باشد.مدرسه مي

 د.نباش داراداوري در آن رشته را سال سابقه  2كه حداقل  استفاده شودكساني از در سطح استان، بايد براي داوري  -4

 باشند. داراباشد كه سوابق داوري در مرحله استاني و كشوري را اولويت با كساني ميدر سطح كشوري براي داوري  -5

 را ندارند.مسابقات حق داوري در  فرهنگي و هنريوالن  يچ يك از كارشناسان و كارشناس مسئه -6

 داور انجام پذیرد. 3با حضور حداقلداوری در هر یك از رشته ها  -7

 ، كاربر  هاي الزم در هر رشته در اختيار داوران قرار گيرد.مسابقات داوريشروع قبل از  -8

پیشنهاد استان میزبان و تأیید سازمان انتخاب و به دبیرخانه  پس ازتمامی داوران مرحله کشوری می بایست  -9

 مسابقات معرفی شوند.

 

 اعضاي ستاد و عوامل اجرايي برگزاري مسابقات استاني 

 رييس ستاد برگزاري مسابقات )رييس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان(  -0
معاون و دبير ستاد برگزاري مسابقات )كارشناس مسئول فرهنگي و هنري/ كارشناس فرهنگي استان به انتخاب  -2

 رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي(
 پرورش استثنايي( مسئول دبيرخانه ستاد مسابقات )به انتخاب رئيس اداره آموزش و -3
 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول كميته فني  -4
 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول كميته ارزشيابي  -5
 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول كميته فرهنگي  -6
 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول كميته بهداشت  -7
 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول كميته پشتيباني -8
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  (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول كميته حراست و حفاظت -9
 شود(ناظر مسابقات ) از سوي سازمان آموزش و پروش استثنايي معرفي مي -01

 برگزاري مسابقات كشورياعضاي ستاد و عوامل اجرايي 

   ازسوي معاون وزير رئيس سازمان منصوب ) رييس ستاد برگزاري مسابقات، مديركل آموزش و پرورش استان ميزبان -0

 مي گردد.(
 معاون و دبير ستاد برگزاري مسابقات )رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان ميزبان( -2
 ( و تاييد مديركل رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان ميزبان دبيرخانه ستاد مسابقات )به پيشنهادمسئول  -3
 (و تاييد مديركل رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان ميزبان به پيشنهاد)مسئول كميته فني  -4
 (و تاييد مديركل رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان ميزبان به پيشنهاد)مسئول كميته ارزشيابي  -5
 (و تاييد مديركل رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان ميزبان به پيشنهاد)مسئول كميته فرهنگي  -6
 (و تاييد مديركل رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان ميزبان به پيشنهاد)مسئول كميته بهداشت  -7
 (و تاييد مديركل تان ميزبانرئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي اس به پيشنهاد)مسئول كميته پشتيباني -8
 (و تاييد مديركل رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان ميزبان به پيشنهاد)مسئول كميته حراست و حفاظت -9
 شود(مسابقات ) از سوي سازمان آموزش و پروش استثنايي معرفي مي كلناظر -01

ها را در اختيار ناظركل مسابقات قرار مسؤولين كميتهف است يك نسخه از ابالغ دبير ستاد برگزاري مسابقات موظّ كر:تذّ

 دهد.
 

 شرح وظايف ستاد دبيرخانه مسابقات

 تمهيد مقدمات و هماهنگي الزم براي تشكيل ستاد و انعكاس آن به مراجع ذيربط  -0
 ها و واحدهاي ذيربط  اعضاي كميته ،تشكيل جلسات توجيهي مستمر براي مسئولين -2
 آنانداوران و پيگيري امور  ،عوامل اجراييي  صدور ابالغ براي كليه -3
 ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، درون و برون سازماني با ادارات، سازمان هانجام كليه امور مربوط به مكاتب -4
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 ها ها و اعضاي زيرمجموعه آن ابالغ شرح وظايف مسئولين كميته -5
داوري( و  يها رانندگان، اعضاي كميته ن،)مربيان، سرپرستا كارت شناسايي براي كليه عوامل اجرايي صدور -6

 آموزان   دانش
تهيه و تنظيم گزارش آماري مكتوب و تصويري جهت ارائه به رئيس ستاد و سازمان آموزش و پرورش استثنايي  -7

 استان 
 تهيه و تنظيم ليست نفرات برگزيده و ارائه آن جهت تقدير و اهداي جوايز  -8
 صدور گواهي پايان مأموريت براي مربيان، سرپرستان و رانندگان  -9
 

 ي : شرح وظايف كميته فنّ

 معرفي هيأت داوران  -0
 آموزان استثنايي هاي دانشهاي مناسب با ويژگيشناسايي سالن -2
 داوران برايتهيه و تدارك امكانات الزم  -3
 هاي برگزاري مسابقاتآموزان در سالنبندي اجراي مسابقات و هماهنگي جهت حضور دانشتهيه جدول زمان -4
 آموزان و داوران و هماهنگي با مسئولين پذيرشريزي جهت اسكان دانش برنامه -5
 تهيه گزارش كاملي از روند اجراي مسابقات و ارائه نتايج آن به دبيرخانه ستاد -6

 

 شرح وظايف كميته ارزيابي: 

 ستاد مسابقاتشده و ارائه نتايج آن به مسئولهاي انجام اليتهاي موردنياز براي ارزيابي روزانه از فعتهيه كاربر  -0
هاي  و غذاخوري، مراسم عبادي نماز جماعت و فعاليتاجراهاي سالن پذيرش، اسكان،هاي محل بر كاملنظارت -2

 فوق برنامه 
 آموزان، مربيان و سرپرستان  هاي نظرخواهي و توزيع بين دانش طراحي كاربر  -3
 ها بر اساس شرح وظايف آنان كميتهارزيابي عملكرد  -4
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 كننده )ويژه مرحله كشوري(هاي شركت ارزيابي عملكرد استان -5
ارائه به جهت هاي مستمر و پاياني  ارزيابي نتايج بنديجمع و هاگزارشتحليل، ارائه شدهنظرات استخراج -6

 مسئوالن مربوطه 
 ول دبيرخانه ئتهيه گزارش كامل از روند امور ارجاعي به مس -7

 

 شرح وظايف كميته فرهنگي: 

 در هنگام پذيرش  ،ها اعزامي از استان سرپرست/ مربي تهيه بسته فرهنگي و تحويل به -0
 هاي الزم با هماهنگي مسئول برگزاري مسابقات  در زمان ويژه و ميهماندعوت از سخنران  -2
 تبليغات انجام تمامي امور مربوط به انتشارات )خبرنامه، جزوه و ....( و  -3
 ريزي جهت برگزاري مناسب افتتاحيه و اختتاميه  برنامه -4
 فراهم كردن امكانات ديداري و شنيداري براي تهيه گزارش كامل تصويري از روند مسابقات -5
 هاي مناسب  بندي و تبليغات الزم در مكان ها و ادارت مرتبط جهت آذين ها، سازمان هماهنگي با ارگان -6
 آموزان از اماكن زيارتي، تفريحي، سياحتي و تاريخي دانش ريزي براي بازديد برنامه -7
 ها و محل برگزاري مسابقات از نظر امكانات و تجهيزات الزم  بررسي وضعيت نمازخانه -8
 كنندگان در مراسم عبادي نماز جماعتتهيه مقدمات حضور شركت -9
 ه گزارش كامل از روند امور و ارائه آن به مسئول دبيرخانه تهيّ -01

 

 يف كميته بهداشت: شرح وظا

 غذا )ويژه مرحله كشوري(و توزيع طبخ  ،نظارت كامل بر خدمات بهداشتي به ويژه محل تهيه -0
 و استقرار پزشك در محل برگزاري مسابقات  استان بهداشت و درماناداره كل احمر و هاللجمعيت با مكاتبه  -2
 هاي بهداشتيسرويس و هاي اجراسالن ،هابازديد از وضعيت بهداشتي خوابگاه -3
 آموزاندانش تهيه اقالم بهداشتي مورد نياز -4
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اعزامي سرپرست/ مربي ها و تحويل برخي از اقالم بهداشتي به  ها و خوابگاه هاي اوليه در سالن تهيه وسايل كمك -5

 ها در هنگام پذيرش )ويژه مرحله كشوري( از استان
 تهيه گزارش كامل از روند امور و ارائه آن به مسئول دبيرخانه  -6

 
 شرح وظايف كميته پشتيباني

 بيني و برآورد اعتبارات الزم مسابقات  پيش -0
يم جدول زماني و اقالم مورد نياز تنظ اسكان،نوع غذا و پذيرايي، تهيه تمامي امكانات مورد نياز جهت تغذيه،  -2

 هاي برگزاركننده مسابقات  كميته
 انجام امور ارجاعي عنداللزوم  -3
 هاي تقدير مورد نياز  ها و لوح تهيه جوايز،  هدايا، تنديس -4
 به مسئول دبيرخانه آن ارائه  واز روند امور تهيه گزارش كامل  -5
كنندگان و تهيه وسايل نقليه مورد نياز و ارائه  پذيرش و تقسيم بندي رانندگان جهت اياب و ذهاب شركت -6

 خدمات الزم به آنان 
 

 شرح وظايف كميته حراست و حفاظت: 

ال در طول برگزاري مسابقات و توجيه آنان در انجام هماهنگي با نيروي انتظامي جهت همكاري و حضور فعّ -0

  (عنداللزوم)امور مربوطه 
 مكاتبه با اداره برق، آب و گاز در خصوص جلوگيري از بروز مشكل در زمان اجراي مسابقات  -2
 آموزان در سطح شهر  تردد دانشتسهيل هماهنگي با اداره راهنمايي و رانندگي جهت  -3
 هاي بازديد  هماهنگي با كميته روابط عمومي جهت تنظيم برنامه -4
 بيني وسايل ايمني  نشاني جهت استقرار در محل و پيش هماهنگي با اداره آتش -5
 ها و ارائه آن به مسئول دبيرخانه  تهيه گزارش كامل از روند برنامه -6
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 كننده در هاي معلوليت شركتنمايه رشته ها و گروه

 نمازو  عترتمسابقات قرآن، 

 

 

       

 

  

 رشته رديف
آسيب ديده بينايي و 

 حركتي –جسمي 
 آسيب ديده شنوايي و اتيسم كم توان ذهني

  -     تحقیق و ترتیلقرائت  1

   )ابتدایی(    قرآن کریمعمومی حفظ  0

  -  -   حفظ ویژه قرآن کریم 3

  -  -   قرآن کریم)تفسیر( مفاهیم  4

  -     اذان )پسران( 5

       احكام 6

  -     انشای نماز 7

       نهج البالغه 8

       صحیفه سجادیه 9

  -  -   مداحی )پسران( 12

1كاربرگ شماره   
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 ايمرحله مدرسه نمازو عترت كاربرگ ثبت نام در مسابقات قرآن، 

 نام و نام خانوادگي دانش آموز:                                  دوره تحصيلي :                                     پايه:     

 

ف
دي
  ر
   
   
   
   
   
وه 
گر

 

 رشته

وه
گر

   
   
   
 

ف
دي
ر

 

 رشته

ف
دي
  ر
   
   
   
   
   
ه  
رو
گ

 

 رشته

 آسیب دیده بینایی و

 √ آسیب دیده شنوایی √ و اتیسم کم توان ذهنی √ حرکتی –جسمی 

 1  قرائت قرآن كريم 1  تحقيق و ترتيلقرائت  1
حفظ  مكتوب قرآن 

 كريم
 

 0  قرآن كريمعمومي حفظ  0
حفظ عمومي قرآن كريم 

 )دوره دوم ابتدايي(
  احكام 0 

  نهج البالغه 3  اذان)پسران( 3  حفظ ويژه قرآن كريم 3

  صحيفه سجاديه 4  احكام 4  قرآن كريم)تفسير(مفاهيم  4

  انشاي نماز 5  اذان )پسران( 5

 

 

  البالغهنهج 6  احكام 6

 

  صحيفه سجاديه 7  انشاي نماز 7

  نهج البالغه 8

  صحيفه سجاديه 9  

  مداحي )پسران( 12

 

 آموزنام و نام خانوادگي دانش

 امضاء                                                                                                                             

 

 

 

 

0کاربرگ شماره   
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 آموزان استثنايي دانش نمازو  عترتقرآن، مسابقات دوره از .................. ..........

 

 دانش آموز عزيز

 پايه

 باسالم و احترام

آموزان با نظر به اينكه با استمداد از الطاف خداوند سبحان و ائمه معصومين )ع( در مسابقات فرهنگي دانش

ايد، اين .............................................. رتبه .................................... را كسب نمودهنيازهاي ويژه كشور در رشته 

 گردد.گواهي حضورتان تقديم مي

 

 عنوان مسئول تأييد كننده و نام و نام خانوادگي                                                                    

 امضاء                                                                                                                                          

  

3کاربرگ شماره   
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 هاي ارزيابي كاربرگ

 )مرحله كشوري(



 

 

 :مقدمه

آموزان و تأثير نتايج آن در ارتقاي به اهميت ارزيابي از فرآيند برگزاري مسابقات فرهنگي، هنري و ادبي دانشباتوجه       

مسابقات و به شرح ذيل  كلمربوطه از وظايف ناظرهاي نظر و دقت كافي در فرآيند ارزيابي، كاربر هاي آتي، امعانكيفي برنامه

 است:

 الف: اقدامات قبل از عزيمت

 هاي متقاضي ميزبانياطالعات از محل برگزاري مسابقات و اسكان استاندريافت  -0

 دريافت حكم مأموريت و هماهنگي با استان ميزبان جهت حضور در مسابقات -2

 هاي مربوط به  مسابقات كشوري مطالعه دستورالعمل -3

 كننده در مسابقات هاي شركتآگاهي از ميزان اعالم آمادگي و سهميه استان -4

 ي داوري مسابقاتنحوهآگاهي از  -5

 اي استان ميزبانهاي منطقهآگاهي از مكان و زمان برگزاري مسابقات و ويژگي -6

 

 ب: اقدامات حين برگزاري مسابقات

هاي اردويي هاي مسابقات اعم از افتتاحيه، داوري، برنامهريزي جهت حضور، نظارت و ارزيابي تمامي فعاليتبرنامه -0

 زيارتي، اقامه نماز جماعت، وضعيت بهداشت محيط و غذا، چگونگي اختتاميه و...  -سياحتي

 هاي اجرايي و غذايي و نظارت دقيق بر حسن انجام آندريافت برنامه -2

 ها ي تكميل كاربر توجيه عوامل در مخاطبان در خصوص اهميت نتايج ارزيابي و نحوه -3

 استان ميزبان از 5تا  0هاي تكميل شده شماره دريافت كاربر  -4

 آموزان، داوران، مربيان و سرپرستان ها و استماع نظرات، انتقادات و پيشنهادات دانشحضور در محل اسكان استان -5

 

 ج: اقدامات پس از برگزاري مسابقات

 تهيه گزارش از روند اجراي مسابقات -0

 ويژه ناظر مسابقات   5و  4تكميل كاربر  هاي شماره  -2

 هاي اجرايي، غذايي و مشخصات عوامل اجرايينامهتطبيق و تأييد جداول بر -3

 بندي نتايج ارزيابي و تحويل آن به مديريت پرورشي وتربيت بدني سازمانجمع -4

 .شودمشخص از سوي ناظركل  هاي اجراشده حتماً موارد را با ذكر داليلدر صورت مغايرت جداول مذكور با برنامه:تبصره
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 ...................................................................................مشخصات عوامل اجرايي مسابقات 

 سمت در مسابقات نام و نام خانوادگي رديف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

21   

21   

22   

23   

24   

25   

 قات:نام و نام خانوادگي ناظركل:                                                              نام و نام خانوادگي مسئول برگزاري مساب

 تاريخ و امضاء:            تاريخ و امضاء:                                                                          



 

 

2كاربرگ شماره   

 .........................(                                                                         استان ميزبان   □دختران  □)پسران                       ..............................آمار شركت كنندگان در مسابقات كشوري  

 جمع تعداد همراه تعداد راننده تعداد مربي تعداد سرپرست آموزانتعداد دانش نام استان رديف

       آذربايجان شرقي 1

       آذربايجان غربي 2

       اردبيل 3

       اصفهان 4

       البرز 5

       ايالم 6

       بوشهر 7

       بختياريچهارمحال و  8

       خراسان جنوبي 9

       خراسان رضوي 11

       خراسان شمالي 11

       خوزستان 12

       زنجان 13

       سمنان 14

       سيستان و بلوچستان 15

       شهرتهران 16

       شهرستانهاي تهران 17

       فارس 18

       قزوين 19

       قم 21

       كردستان 21

       كرمان 22

       كرمانشاه 23

       كهگيلويه و بويراحمد 24

       گلستان 25

       گيالن 26

       لرستان 27

       مازندران 28

       مركزي 29

       هرمزگان 31

       همدان 31

       يزد 32

       جمع

  تعداد عوامل اجرايي

  جمع كل

 نام و نام خانوادگي مسئول برگزاري مسابقات:

تاريخ و امضاء:
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  .............................استان ميزبان: ............. تابستان سال .....................................كننده در مسابقات)به تفکبک گروه معلوليت( آموزان شركتآمار دانش

ف
دي

ر
 

 استان

 مقطع تحصيلي گروه دانش آموزي

ي
هن

 ذ
ن

وا
م ت

ك
ق 

طل
ي م

وا
شن

نا
 

وا
شن

ه 
يم

ن
ق 

طل
ي م

ينا
ناب

 

ينا
ه ب

يم
ن

 

ي 
سم

ج
– 

ي
كت

حر
 

سم
اتي

 

 متوسطه اول/ 

 پيش حرفه اي

متوسطه دوم/ 

 متوسطه حرفه اي

          آذربايجان شرقي 1

          آذربايجان غربي 2

          اردبيل 3

          اصفهان 4

          البرز 5

          ايالم 6

          بوشهر 7

          چهارمحال و بختياري 8

          خراسان جنوبي 9

          خراسان رضوي 11

          خراسان شمالي 11

          خوزستان 12

          زنجان 13

          سمنان 14

          سيستان و بلوچستان 15

          شهرتهران 16

          شهرستانهاي تهران 17

          فارس 18

          قزوين 19

          قم 21

          كردستان 21

          كرمان 22

          كرمانشاه 23

          كهگيلويه و بويراحمد 24

          گلستان 25

          گيالن 26

          لرستان 27

          مازندران 28

          مركزي 29

          هرمزگان 31

          همدان 31

          يزد 32

          جمع

   جمع كل

 مسابقات: برگزاري نام و نام خانوادگي مسئول                

 تاريخ و امضاء:                
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 ارزيابي از مسابقات................................ كشوري دانش آموزان با نيازهاي ويژه

 تعداد كل شركت كنندگان:                     نوع معلوليت دانش آموزان:                                                            تعداد دانش آموزان :                                استان ميزبان:                                                        تاريخ برگزاري:                                     

 توضيحات
 ضعيف

(1)  

 متوسط

(2)  

 خوب

(3)  

 خيلي خوب

(4)  

 عالي

(5)  
 فعاليت

ف
دي

 ر

 1 نحوه پذیرش و استقبال      

 0 کیفیت محل اسكان       

 3 های فرهنگی،  بهداشتی و... بدو ورودکیفیت وکمیت بسته      

 4 برگزاری جلسه توجیهی برای سرپرست و مربیان      

 5 کیفیت برنامه افتتاحیه      

 6 برگزاری مراسم عبادی )نماز جماعت، ادعیه و ...(      

 7 برپایی نمایشگاه و فروشگاه محصوالت فرهنگی وسوغات استان      

 8 کیفیت و کمیت غذا و میان وعده      

 9 بازدید از اماکن مذهبی، سیاحتی و تفریحی      

 12 کیفیت وکمیت برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری وادبی جانبی      

 11 امكانات بهداشتی و رفاهی محل اسكان      

 10 ریزی و سازماندهی مناسب در اجرای برنامه هابرنامه      

 13 نحوه پوشش خبری  وتهیه خبرنامه داخلی مسابقات      

 15 نحوه برخورد کادر اجرایی با میهمانان      

 16 میزان مسئولیت پذیری  وهمكاری مدیر اردوگاه و عوامل اجرایی      

 17 مسابقات با استان های میهمانهماهنگی و همكاری عوامل اجرایی       

 18 تناسب تعداد عوامل اجرایی با فعالیت های انجام شده در  مسابقات      

 19 کیفیت وکمیت  جوایز اهدایی      

 02 کیفیت برنامه اختتامیه      

 .................................................................................................................................................................سه مورد از بهترين فعاليت هاي انجام شده                                                   ....................................................................................  نقاط ضعف وقوت مسابقات 

 ......................................................................................................................................................................................................ت پيشنهادات وانتقادا                                                     ............................................................................فعاليت هاي ابتکاري مسابقات  
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 5كاربرگ شماره 

كشوري دانش آموزان با نيازهاي ويژه ........................................................................... مسابقاتارزيابي از   

تعداد كل                                                نوع معلوليت دانش آموزان:                                                                  تعداد دانش آموزان:                               استان برگزار كننده:                                                        تاريخ برگزاري:                                    

 شركت كنندگان:

 توضيحات
 ضعيف

(1)  

 متوسط

(2)  

 خوب

(3)  

 خيلي خوب

(4)  

 عالي

(5)  
 فعاليت

ف
دي

 ر

 1 نحوه پذیرش و استقبال      

 0 مراسم افتتاحیه      

 3 کیفیت محل اسكان      

 4 وضعیت بهداشتی و ایمنی مسابقات و اردوگاه      

 5 کیفیت و کمیت غذا و میان وعده      

 6 کیفیت مكان مسابقات      

 7 محتوای کارگاه ها وجلسات توجیهی) در صورت اجرا(        

 8 کیفیت داوری مسابقات      

 9 برگزاری مراسم عبادی      

 12 برپایی نمایشگاه وفروشگاه محصوالت فرهنگی وسوغات استان      

 11 کیفیت برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری وادبی جانبی      

مسابقاتکیفیت نشریه داخلی         10 

 13 نحوه برخورد کادر اجرایی      

 14 کیفیت وکمیت جوایز اهداء شده به دانش آموزان      

 15 کیفیت بسته بهداشتی       

 16 کیفیت بسته فرهنگی      

 17 بازدید از اماکن مذهبی، سیاحتی و تفریحی      

 18 کیفیت مراسم اختتامیه      

 آموزان نيز مد نظر قرار گيرد.كاربرگ نظرات دانشتوضيح: در تکميل 

                                                                                                                                                                                                 نام و نام خانوادگي )در صورت صالحديد(:                                                                                                         پيشنهادات:

سمت درمسابقات )سرپرست/ مربي(:

 ويژه سرپرستان و مربيان 
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 آموزان دانش

 بينايي و آسيب ديده

 حركتي -جسمي  
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 شرايط و ضوابط شركت در مسابقات قرآن ، عترت و نماز

 رشته ها:

 مفاهیم )تفسیر( –حفظ )عمومی و ویژه(  –قرائت)تحقیق و ترتیل( قرآن:  -

 مداحی –صحیفه سجادیه  -البالغهنهجعترت:  -

 انشای نماز –احكام  -اذاننماز:  -

 رشته اذان و مداحی ویژه پسران است.تبصره: 

 

 الف : قرآن

 گردد:  مسابقات قرآن كريم در سه رشته با عناوين ذيل برگزار مي

 )تحقيق و ترتيل( ه رشته قرائت0

 رشته حفظه 2

 ه رشته مفاهيم )تفسير(3

 

  ت كلي مسابقات قرآن ، عترت و نمازنکا

هاي مسابقات در قرآن شامل قرائت، تحقيق و ترتيل، مفاهيم، حفظ عمومي )طبق جدول ضميمه( و حفظ ويژه رشته -0

-و مسابقات عترت شامل مداحي، نهج جزء ترتيبي و حفظ كل قرآن كريم( 21جزء ترتيبي،  01جزء،  5)شامل حفظ 

 باشد.البالغه، صحيفه سجاديه و مسابقات نماز شامل اذان، احكام و انشاي نماز مي

تمامي مسابقات براي دوره ابتدايي تا سطح مدرسه، دوره متوسطه اول تا سطح استان )به جز برخي رشته ها تا سطح  -2

 گردد. كشور( و دوره متوسطه دوم تا سطح كشوري برگزار مي

 آموزان متوسطه دوم می باشد.رشته مداحی در مرحله کشوری ویژه دانش 

آموزان جهت دريافت فايل الكترونيكي محتواي مسابقات و نيز دريافت آخرين اخبار مربوط به سايت اداره كل قرآن، دانش -3

و نيز  www.namaz.medu.irيا سايت اقامه نماز به نشاني  www.serat.pt.medu.irنماز و عترت به نشاني 

 سايت سازمان آموزش و پرورش استثنايي مراجعه نمايند.

در دو مرحله سجاديه در مراحل استاني و كشوري البالغه و صحيفههاي تفسير، نهجبا عنايت به اين كه مسابقات رشته -4

حله استاني كه با آزمون كتبي گردد و اين احتمال وجود دارد كه نفر اول مسابقات مركنفرانس برگزار ميآزمون كتبي و 
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نفر اول )با  5الي  3شود، در اين دو مرحله با حضور انتخاب شده است از قدرت سخنوري برخوردار نباشد لذا پيشنهاد مي

اي( مسابقه شفاهي مجدد برگزار، سپس نفر دقيقه 5انتخاب و اعالم يك موضوع مشترك و برگزاري كنفرانس حداكثر 

 كنفرانس به مرحله بعدي معرفي شود. آزمون كتبي و برتر

 پيوست مي باشد. نمايهاساس آموزان در مسابقات برحضور دانش -5

 

 

در مراحل سه گانه نمازو  عترتهاي مسابقات قرآن، رشته نمايه  

 رشته

 مرحله سوم)کشور( مرحله دوم) استان( مرحله اول )مدرسه(

 ابتدايي

 )دوره دوم(

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

      *  قرائت تحقیق
      *  قرائت ترتیل
        حفظ عمومی

جزء 5حفظ ویژه         
جزء12حفظ ویژه         
جزء02حفظ ویژه         

        حفظ کل قرآن
)تفسیر( مفاهیم         

        مداحی
        صحیفه سجادیه

        نهج البالغه
        اذان

        احكام
        انشای نماز
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 ضوابط عمومي و  اختصاصي رشته قرائت )تحقيق و ترتيل(:

آيات مربوط به قرائت خود را به صورت قرعه از   دقايقي قبل از شروع زمان تالوت،كننده در اين رشته، آموزان شركتدانش -0
 نمايند.مسؤول دريافت و مرور مي

در سالن مسابقات حضور داشته باشند و  بندي(كننده بايد براساس زمان اعالم شده)برنامه زمانآموزان شركتتمامي دانش -2
 گيرد.شرايط خاصي كه كميته فني مسابقات تعيين خواهد شد، صورت مي آموزان غايب باپذيرش يا عدم پذيرش دانش

 دوره ابتدايي رشته قرائت ) الگوي تالوت(

 برگزار گردد.« الگوي تالوت »مسابقات رشته قرائت دوره ابتدايي به صورت تقليدي)با تقليد از اساتيد مشهور( و تحت عنوان  -

 بخش تحقيق برگزار شود.در دوره ابتدايي مسابقات قرائت فقط در  -

 باشند.آموزان دوره ابتدايي اول و دوم ميمخاطبين كليه دانش -

 روش اجرا:

 شود.مند به شركت درطرح الگوي تالوت، لوح فشرده حاوي تالوت هاي كوتاه از اساتيد مختلف تحويل ميآموزان عالقهبه دانش -0

فشرده، يكي از تالوت هاي موجود را انتخاب و با تمرين فراوان تقليد خواهد نمود و آموز از بين الگوهاي ارائه شده در لوح دانش -2
 در مسابقات مختلف به تالوت همان قطعه خواهد پرداخت.

اداره كل آموزش  كارشناس فرهنگي آموزش و پرورش استثنايي نسبت به تهيه لوح فشرده الگوي تالوت از معاونت پرورشي تذكر:
 اقدام نمايد.و پرورش استان 

 محتوا و مراحل مسابقات قرائت

 مرحله كشوري مرحله استاني مرحله مدرسه اي پايه تحصيلي

 اول ابتدايي

 طرح الگوي تالوت

CD بر اساس ارسالي    
__ __ 

 دوم ابتدايي

 سوم ابتدايي

 چهارم ابتدايي

 پنجم ابتدايي

 ششم ابتدايي

2 و 1جزء  هفتم ، هشتم و نهم جزء اول 5  جزء اول قرآن 11   

جزء اول قرآن 11 دهم، يازدهم و دوازدهم جزء اول 21   كل قرآن كريم 

 



 

24 

 

 و مراحل حفظ قرآن كريم امحتو

 :حفظ عمومي - الف

سطر از قرآن كريم را 01داكثر حسطر و 7آموزان دو سوال پرسيده مي شود كه الزم است در هر سوال حداقل در اين رشته از دانش

 د.صورت شمرده و واضح تالوت نماينبه 

 

عمومي حفظ رشته محتواي  

 مرحله كشوري مرحله استاني مرحله مدرسه اي دوره تحصيلي

ناس تا تكاثر مبارکه سور اول  - - 

 - - سور مبارکه ضحی تا ناس دوم

 - - سور مبارکه بلد تا ناس سوم

 - - سور مبارکه انشقاق تا ناس چهارم

عبس تا ناسسور مبارکه  پنجم  

 
- - 

 - - جزء سی ام قرآن کریم ششم

سوره بقره 57 تا1 هفتم 181تا  1  سور ه بقره   

 
- 

سوره بقره 93 تا 58 هشتم  

 

سوره بقره 002تا  58  

 
- 

سوره بقره 134تا  94 نهم  

 
سوره بقره 045تا  94  - 

 سوره بقره 176تا  135 دهم

 

 069تا  135 سور ه بقره

 
 آل عمران 38تا  135 سوره بقره

سوره بقره 012تا  177 يازدهم  آل عمران 15تا  177 بقره ه سور 

 
 آل عمران130  تا  177 سوره بقره

 آل عمران61تا 011 بقره ه سور سوره بقره 037تا  011 دوازدهم

 
 آل عمران  173تا  011 سوره بقره
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  حفظ ويژه –ب 

 

آموزان بايستي در سامانه طرح نور ثبت نام نموده و دانش ،جزء و كل قرآن كريم( 21جزء،  01جزء،  5در مسابقات حفظ ويژه )

-شركت  ثبت گردد،هاي مربوطه شركت نموده و امتياز آنان در سامانه طرح نور براساس دستورالعمل طرح ملي حفظ در آزمون

برگزاري مرحله استاني، نفرات اول هر دوره  % امتياز را كسب نمايند به مرحله استاني دعوت شده و پس از71كنندگاني كه حداقل 

اين   اي و استاني،)بديهي است در مراحل مدرسه تحصيلي در هر سطح و به تفكيك جنيست در مرحله كشوري حضور خواهند يافت

عترت و   صورت آزمون و ثبت نمرات در سامانه برگزار شده و نفرات راه يافته به مرحله استاني توسط اداره كل قرآن،رشته فقط به 

 ها انتخاب و جهت شركت در مرحله استاني دعوت خواهند شد(.نماز استان

 

 

یا آخر قرآن جزء پیوسته از اول 12حفظ  یا آخر قرآن جزء پیوسته از اول 02حفظ    حفظ کل قرآن کریم 
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هاي قرائت )تحقيق و ترتيل( و حفظ قرآن كريمداوري رشتههاي و فرم نامه  آئين  

 

 امتياز( 35)تجويد 
 فصاحت قرائت و قرائت تجويد قرائت، صحت :است قسمت سه شامل بخش اين

آيين نامه داوري تجويد رشته حفظ نيز بر همين اساس خواهد بود بجز بخش صحت قرائت كه در قسمت حسهن حفهظ    تذكر:

 كسر امتياز مي گردد.

 قرائت صحت الف:
 :(امتياز 4) كسر موارد -0

 كلمه؛ يك تغيير يا جايي جابه اضافه، حذف، -0-0

 سطر( عبارت، آيه،يا از كلمه )اعم يك از بيش تغيير يا جابه جايي اضافه، حذف، -0-2

  :(امتياز 3) كسر موارد -2

 به كوتاه صداي تبديل ديگر؛ كوتاه صداي كوتاه به صداي تبديل مانند يكديگر؛ به صداها كردن تبديل و اضافه حذف، -2-0

 ضمير؛ يها صلۀ خطا در و بالعكس و كشيده صداي

 تنوين؛ و تشديد كردن اضافه و حذف -2-2

 .است( امتياز 0) تا كثرحدا داور تشخيص به تشديد، تلفظ در اختالل امتياز كسر تبصره:

 ابدال؛ يا اسكان به وقف نكردن رعايت و حركت به وقف سكون، به وصل -2-3

 .حرف تغيير يا اضافه حذف، -2-4

 .شودكسرميامتياز(0 ) فقط نفس، تجديد از پيش اصالح درصورت مذكور، موارد تمام در :1 تذكر
 .شد خواهد ميزان همان به امتياز مجدد كسر موجب مذكور، موارد تمام در خطا يك تكرار :2 تذكر

 عهدم  يها  اشهباع  حركهت،  بهه  وقف يا سكون به وصل مانند مواردي و كلمات و عبارات حروف، اعراب، در اشتباهات :3 تذكر

 رشته تجويد داوران و شود مي امتياز كسر حفظ صحت داوران توسط فقط بالعكس، كشيده و به كوتاه حركات تبديل اشباع،

 .نمود نخواهند كسر حافظ از امتيازي

 :(امتياز 2) كسر موارد -3

 .شده تعيين حد از بيشتر يا كمتر تالوت هرسطر ازاي به

 

 قرائت تجويد :ب
 :(امتياز 2) كسر موارد -0

 و نظاير آن.« ت»به « ط»يا « ث»به « س»تبديل كامل مخارج حروف يا صفات مميّز؛ مانند: تبديل  -0-0

 .شد خواهد كسر (امتياز 0)ثركحدا ناقص، اداي رصورتد :1 تبصره

 .شد خواهدكسرديگر (امتياز 2) غلط، تكرار درصورت و (امتياز 0) نفس، تجديد بدون فوري اصالح رصورتد  2:تبصره

 .است (امتياز 4) هرحرف، نادرست تلفظ براي امتياز كسرسقف  :3 تبصره

 :(امتياز 0) كسر موارد -0

 .تجويدي قواعد و نكات از هريك نكردن رعايت -0-0
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 .شودمي گانه محاسبهجدا هريك موضع، يك در قاعده يك از بيش اجتماع درصورت :1 تبصره

 75/1تها  5/1) كسهر  موجب نقص ميزان توجه به با مدها، و غنه ها  ميزان توازن نظير يادشده موارد ناقص رعايت :2 تبصره

 .شد خواهد( امتياز

 براي شد؛ خواهد كسر( امتياز 3) كثر هرحرف، حدا براي و هرمورد ازاي به فوق، موارد از هريك تكرار صورت در :3 تبصره

 مواردي مانند در .شد خواهد حرف آن براي( امتياز 3) كثر حدا كسر موجب آن، از حروف هريك در قلقله رعايت عدم مثال،

 .است آن نوع هر براي امتياز كسر سقف مد،

 در مهيم  در عهين  حرف تلفظ تداخل داور، مانند تشخيص به بنا مجاور حرف دو تلفظ در افراطي يا غيرمتعارف تداخل -2-2

 .آن نظاير و « نعلن»   كلمه در الم در حرف عين تلفظ تداخل ،« يعملون»  كلمه

 و حهرف  حركهت،  تلفظ در لحظه اي تپق )اشكال قبيل از مشكالتي بروز و قرآن الفاظ تلفظ در ناخواسته هاي اختالل -2-3

 .ميشود امتياز( 0كسر ) موجب درجا(، اصالح و كلمه

 .كندكسر مي امتياز صوت داور فقط دهد، رخ گلو در آبپريدگي كه مواردي در  :1 تبصره

 اثر بر كه اين مانند شد؛ خواهد كسر امتياز پديدآمده، از خطاي نوع با متناسب مذكور، موارد اصالح عدم درصورت :2 تبصره

 .شود تبديل ديگر به حرف حرفي يا كند تغيير حركتي تپق،
 از پهس  امتيهاز  كسهر  باشهد،  ابههام  داراي تلفظ آن شيوه يا حرف مخرج در تغيير دليل به حافظ قرائت كه مواردي در :تذكر

 .گيردمي صورت بخش يك از تجويد تنها و حفظ صحت داوران مشورت

 

 :قرائت فصاحت ج:
 و گنگهي  از دور و تكلهف  بهدون  عربهي،  لهجهه خهالص   براسهاس  حركهات  و حروف واضح تلفظ كريم، قرآن قرائت در فصاحت

 .است نامفهومي

  :شود تقسيم مي زير عناوين به توجه با آن امتياز كه امتياز( است 7) داراي فصاحت
 امتياز( 3حروف ) روان و ممتاز تلفظ -0

 (امتياز 3) حركات ممتاز تلفظ -2

 (امتياز 0) تالوت سرعت تنظيم -3

 ميشود: امتياز كسر موجب زير ترتيب به فصاحت در اختالل دليل به امتياز كسر

 مخارج، صفات و احكام(.  موارد كسر امتياز: )شامل اغالط اعرابي، حرفي و كلمه اي، –الف 

 :زير موارد در (امتياز 3)سقف  از كلي صورت به حروف روان و ممتاز تلفظ در عمومي و كلي اختالل -0

 حروف احكام و صفات مخارج،  *

 حروف احكام و صفات مخارج، رعايت در سستي يا * تكلف

 ها تكيه و مشدد ساكن، حروف بر مكث در نقصان و * زيادت

 :زير موارد در امتياز 25/1 هرمورد حركات، ممتاز تلفظ در اختالل -2

 كشيده و كوتاه حركات *

 عربي فصيح لهجه براساس حركات تلفظ كيفيت در نقص *

 كشيده و كوتاه صداهاي كشش در زيادت و نقصان *

 :زير موارد در (امتياز 25/1) هرمورد تالوت، سرعت در اختالل -3

 عبارات( و كلمات از برخي ابطاء و اِسراع خواندن، كند و )تند تالوت طول در حركات و حروف اداي متناسب سرعت *
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 تهالوت  ترتيل كيفيت در خلل موجب )درمجموع تالوت طول در طبيعي مد و حركات و حروف اداي سرعت نداشتن توازن *

 گردد(.مي

 توسهط  او تهالوت  سهؤال،  اتمام از قبل كه باشد داشته اشكال ميزاني به آن ارائه در يا ندهد پاسخ را سؤالي حافظ اگر تذكر:

 .است داده آنها پاسخ به سؤال پايان تا حافظ كه است سؤاالتي امتياز ميانگين حافظ، امتياز تجويد گردد، قطع حافظان هادي

 

 

 (امتياز 15 ابتدا ) و وقف
 

 :امتياز كسر عمومي موارد :الف
 .شودمي امتياز( 3 تا 5/2كسر ) آيات، موجب اقبح وصل و آيات ميان كفرآميز( مفهوم )داراي اقبح ابتداي يا وقف -0

 .شودمي امتياز( 2 تا 5/0كسر ) موجب آيات، معناي مغير قبيح وصل و آيات ميان معنا مغير قبيح ابتداي يا وقف -2

 .شودمي ( امتياز5/0 تا 0كسر ) موجب آيات، ناقص قبيح وصل و آيات ميان ناقص قبيح ابتداي يا وقف -3

-مي امتياز كسر موجب باال بندهاي مطابق كند، ايجاد قبيح يا اقبح معناي است ممكن مورد، حسب كه الزم وقف از * عبور

 .دشو

 .شودمي (امتياز 0 تا 5/1)كسر موجب ابتدا و وصل وقف، هاياولويت نكردن رعايت -4

  .شودنمي كسر ا، امتيازيهآن نظاير و سرفه عطسه، نفس، كمبود به دليل اضطراري وقف مورد در -5

 

 كمبود دليل به ولو -اقبح يا قبيح وقف و كند عبور مناسب وقف محل از بي توجهي، به لحاظ قاري كه رصورتيد :تبصره

 شود.مي كسر امتياز او از ،3 و 2 ،0 بندهاي مطابق و نميشود اضطراري محسوب او وقف شود، مرتكب -نفس

 .شود مي مورد هر در امتياز( 5/0كسر) موجب وقف، محل غير در آشكار يا مخفي كشيدن نفس -6

 .شودمي امتياز( 5/1كسر ) موجب هرنفس، در آيه از هربخش دليل بدون تكرار -7

 

  .شد نخواهد امتياز موجب كسر باشد، ايكلمه و حرفي اعرابي، اغالط اصالح براي تكرار اگر :1 تبصره

 .شد نخواهد كسر امتيازي باشد، اصالح محفوظات دليل به تكرار كه درصورتي حفظ، هايرشته مسابقات در :2 تبصره
كسر  به زير مواضع از هريك در ترتيل، و حفظ قرآن همراه تحقيق تحقيق، هاي رشته در حد از بيش و نامتناسب مكث -8

 :ميشود منجر تالوت در كل امتياز( 0) تا حداكثر امتياز( و 25/1)

 اضطراري. وقف مواضع در طوالني مكث -8-0

 .قرائت نظم زننده برهم طوالني مكث -8-2

 انتخاب ابتدا و وقف براي را محلي اختياري، صورته ب حافظ كه مواردي در فقط حفظ، هاي رشته مسابقات در :1تذكر

 تصحيح يا براي باشد محفوظات ارائه در اشكال دليل به مكث و نامناسب وقف چنانچه اما ميشود؛ كسر امتياز او از ميكند،

 .شد كسر نخواهد او از امتيازي نمايد، ابتدا كرده، تالوت اشتباه كه قسمتي
 هادي توسط او تالوت سؤال، اتمام از قبل كه داشته باشد اشكال ميزاني به آن ارائه در يا ندهد پاسخ را سؤالي حافظ اگر :2تذكر

 پاسخ نها آ به سؤال تا پايان حافظ كه شودمي گرفته درنظر سؤاالتي براساس فقط حافظ، ابتداي و امتياز وقف گردد، قطع حافظان

 .است داده
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 :ترتيل و حفظ قرآن همراه تحقيق تحقيق، رشته هاي مسابقات نهايي مرحله امتيازدهي
  :كه گيردمي تعلق كسي كه است مثبت ديگر، امتياز (امتياز 0) و گيردمي صورت 04 از مرحله اين در ابتدا و وقف امتياز كسر -0

 .باشد نشده كسر او از امتيازي -

 وقف، بهترين نتواند اما نباشد، اشكال دچار ابتدا و وقف قاري در چنانچه .باشد داده انجام را ابتداها و وصل وقف، بهترين قاري -

 .شودمي كسر امتياز( 0) سقف از هرمورد ازاي امتياز( به 5/1  تا 25/1از ) دهد، را انجام ابتداها و وصل

 گيرد:مي صورت ذيل بند و يادشده بند 0 طبق امتياز، كسر-2

 .باشد اولويت داراي يا ضروري آيات، فواصل در وصل چنانچه -3

 .شودمي امتياز( 5/0كسر ) كفرآميز( موجب مفهوم اقبح )داراي ابتداي يا وقف -3-0

 .شودمي امتياز( 0) كسر موجب معنا مغير قبيح ابتداي يا وقف -3-2

 .شودمي امتياز( 5/1كسر ) موجب ناقص ابتداي يا وقف -3-3

 قاري براي صحيح ابتداي امكان ولي باشد، اقبح يا معنا مغير ناقص، ياآيه آغاز از ابتدا متوالي، آيه چند در كه مواردي در تبصره:

 .شودنمي امتياز كسر موجب آيات آغاز ابتدا از باشد، نداشته وجود
 

 

 (امتياز  31)رشته تحقيق  لحن

 معيارها و ضوابط الف:
 امتياز( 5ها( ) نغمه تنغيم )پردازش قدرت -0

 امتياز( 4گيري( ) عبارات )اندازه بر ها آهنگ توزيع و تنظيم -2

 امتياز( 4كلمات ( ) صحيح صوتي ) نبر هاي تكيه رعايت -3

 .شودمي كسر امتياز(25/1پذيرد، ) تغيير غيرعرفي كامال  و فاحش صورت به كلمه نبر كه هرمورد -

 امتياز( 4) لحني و صوتي هاي مهارت از استفاده با تعبيرات رعايت و معاني القاي -4

 امتياز( 2) مقام يا لحني هاي رديف تنوع-5

 امتياز( 2تالوت( ) در معنوي)خشوع تأثير -6

  امتياز( 2جذاب ) و زيبا هاي رديف انتخاب-7

 امتياز( 2) لحني هاي رديف در تالوت عرف با مطابق نوآوري و خالقيت -8

 امتياز( 2) تحريرها از مطلوب و هنري استفاده -9

 امتياز( 2) تالوت شروع صوتي درجه محدوده و مقام در عرفي فرود ارائه  -01

 اكتاو يك حداكثر صوتي محدوده در شروع با فرود صوتي درجه بودن نزديك  :امتياز( 0) شروع؛ با فرود مشابهتامتياز :-

 (امتياز 0) مناسب سرعت انتخاب -00

 امتياز كسر موارد :ب

 :(امتياز 2) كسر موارد .0

 مجلسي( تالوت توقع از غيرمتعارف )خارج طور به تالوت شروع -0-0
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 پرده5/0 از ها بيشتر رديف ناهمگوني .2.0

 :(امتياز 0) كسر موارد -2

 مقام از خروج -2-0

 مقام ناهمگون انتقال -2-2

 پرده5/0 از ها كمتر رديف ناهمگوني -2-3

 لحن و صوت ناهمگوني -2-4

 :(امتياز 5/1) كسر موارد -3

 نغمات اجراي در فشار و تكلف -3-0

 تالوت سرعت در توازن عدم -3-2

 :(امتياز 25/1) كسر موارد -4

 صدا رديف از خروج يا كوكي نا -4-0

 تحريرها لغزش يا بودن نامطلوب -4-2

 گيرد.نمي صورت امتياز كسر اين، از بيش و كند تجاوز امتياز( 4) از نبايد منفي، موارد درمجموع متيازا كسر ميزان :تذكر

 

 امتياز( 31) حفظ و ترتيل هاي رشته لحن

 

 :معيارها و ضوابط :الف
 امتياز( 5ترتيل ) اسلوب رعايت-0

 امتياز( 4مقام ) يا لحني هاي رديف تنوع-2

 امتياز( 4) گيري عبارات اندازه بر ها آهنگ توزيع و تنظيم-3

 (امتياز 4) هاي صوتي يا نبر صحيح كلمات رعايت تكيه-4

 .ميشود كسر امتياز(25/1پذيرد ) تغيير غيرعرفي الًكام و فاحش صورت به كلمه نبر كه هر مورد -

 امتياز( 4ها( ) نغمه )پردازش تنغيم قدرت -5

 امتياز( 2) تالوت( در معنوي)خشوع تأثير-6

 امتياز( 2) ترتيل عرف با مطابق نوآوري و خالقيت-7

 امتياز( 2تعبيرات ) رعايت و معاني القاي-8

 امتياز( 2مناسب ) سرعت انتخاب-9

 امتياز( 0تحريرها ) از مطلوب و هنري استفاده -01
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 امتياز: كسر موارد :ب
 :(امتياز 2) كسر موارد -0

 پرده5/0 از بيشتر ها رديف ناهمگوني

 :(امتياز 0) كسر موارد -2

 مقام از خروج-2-0

 مقام ناهمگون انتقال-2-2

 پرده 5/0از ها كمتر رديف ناهمگوني-2-3

 لحن و صوت ناهمگوني -2-4

 :(امتياز 5/1) كسر موارد -3

 ها نغمه اجراي در فشار و تكلف -3-0

 تالوت سرعت در توازن عدم -3-2

 :(امتياز 25/1) كسر موارد  -4

 صدا رديف از خروج يا كوكي نا -4-0

 تحريرها لغزش يا بودن نامطلوب -4-2

 .يردگنمي صورت امتياز كسر اين، از بيش و كند تجاوز (امتياز 4) از نبايد منفي، موارد درمجموع امتياز كسر ميزان :تذكر
 در و شودمي داده لحن امتياز او به كند،طبيعي قرائت مي صورت به حافظ كه مواردي در فقط حفظ، هايرشته در :1 تذكر

 .پذيردنمي امتياز صورت كسر گردد، مختل وي قرائت نظم و شود مكث يا اشتباه دچار به دليل فراموشي، حافظ كه مواردي
 هادي توسط او تالوت سؤال، اتمام از قبل كه داشته باشد اشكال ميزاني به آن ارائه در يا ندهد پاسخ را سؤالي حافظ اگر :2 تذكر

 داده پاسخ نهاآ به پايان سؤال تا حافظ كه شودمي گرفته درنظر سؤاالتي براساس فقط حافظ، امتياز لحن گردد، قطع حافظان

 .است
 

 (امتياز 21) صوت
 

 :تحقيققرائت  رشته صوت
 امتياز( 5( ) طنين)رنگ -

 امتياز( 4) انعطاف-

 امتياز( 4)وسعت( ) مساحت -

 شود:مي توزيع زير شرح به صوت مساحت امتياز

 امتياز( 0اكتاو( ) )يك درجه  8 تا صدا درجه ترين بم از -0

 امتياز( 2) درجه 00 تا صدا درجه ترين بم از -2

 امتياز( 5/2درجه ) 02 تا صدا درجه ترين بم از -3

 امتياز( 3) درجه 03 تا صدا درجه ترين بم از -4

 امتياز( 5/3درجه ) 04 تا صدا درجه ترين بم از -5

 امتياز( 4كتاو( )ا )دو درجه 05 تا صدا درجه ترين بم از -6
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 امتياز( 3) صوت از هنرمندانه و مطلوب استفاده -7

 امتياز( 2ولوم( ) يا شدت )حجم -8

 امتياز( 2تحرير) -9

 .شودامتياز مي كسر صوت داور توسط فقط آن، نظاير و سكسكه گلو، در پريدن آب تذكر:
 

 

 :حفظ و ترتيل هاي رشته صوت
 امتياز( 6طنين)رنگ( ) -0

 امتياز(  4) انعطاف -2

 امتياز( 3ولوم ( ) يا )حجم شدت -3

 امتياز(  3صوت ) از هنرمندانه و مطلوب استفاده -4

 امتياز( 5/2مساحت )وسعت( ) -5

 امتياز( 5/0تحرير ) -6

 شود.امتياز مي كسر صوت داور توسط فقط آن، نظاير و سكسكه گلو، در پريدن آب :1تذكر

 هادي توسط او تالوت سؤال، اتمام از قبل كه باشد داشته اشكال ميزاني به آن ارائه در يا ندهد پاسخ را سؤالي حافظ اگر :2تذكر

 داده پاسخ هاآن به پايان سؤال تا حافظ كه شودمي گرفته درنظر سؤاالتي براساس فقط حافظ، امتياز صوت گردد، قطع حافظان

 ست.ا
 

 

 امتياز ( 111)  حفظ صحت
 است: كلمات الخط رسم و ظاهر حفظ، صحت بخش در غالبي و اصلي مبناي *
 :تغيير( و جايي جابه اضافه، )حذف، حروف و حركات در اشتباه -0

 امتياز( 5/1) كسر حافظ: فوري تصحيح -0-0

 امتياز( 0) حافظ:كسر نكردن تصحيح-0-2

 الي، حتي، :)نظير شوندمي تلقي حرف عربي زبان دستور در كه كلماتي و است الفبا حروف بخش، اين در حرف از منظور تذكر:

 .شودنمي شامل را (عن في،

 .پذيرد مي صورت كلمه ستون در امتياز كسر كلمات، اينگونه در اشكال بروز درصورت -

 مانند ود؛شمي گرفته درنظر حافظ براي امتياز كسر مورد يك فقط شود، تبديل ديگر كوتاه حركت به كوتاه حركت اگر -

 . «اَنتِ» به «اَنتَ «، «عبادٍ» به «عبادٌ»تبديل

 شود؛مي گرفته درنظر حافظ براي امتياز كسر مورد يك فقط شود، تبديل ديگري كشيده حركت به كشيده حركت اگر تذكر:

 .«تاَبا» به« وُاتاب «،»اإنّ» به «اِّنهُ» تبديل مانند
 درنظر حافظ براي امتياز كسر مورد يك فقط شود، تبديل بالعكس يا خود همجنس كشيده حركت به كوتاه حركت اگر :1تذكر

 .«ربِّ» به «ربّ «،»القا» به «قالَ»  تبديل مانند شود؛مي گرفته
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 نظر در حافظ براي امتياز كسر بار دو شود، تبديل بالعكس يا خود جنس غيرهم كشيده حركت به كوتاه حركت اگر :2تذكر

 .«فأتِ»به «فأتوا «،»قالوا «به  «قالَ» تبديل مانند ود؛شمي گرفته
 تلقي حرف به عنوان تغيير و تبديل هنگام مشابه، موارد و مضارع حرف موصوالت، در حرف يك ضماير، در حرف يك :3تذكر

»  به «تغفرُ» ،«َالتي» به «الذي» ،«منكَ»به  «منهُ» ،«منكُم»به «منهُم»تبديل مانند گردد؛امتياز مي كسر ستون همين در شده،

 . «يَغفرُ

-مي صورت امتياز كسر بار يك فقط و شودمي حساب حرف يك مجموعاً خود حركت همراه حرف كه داشت توجه بايد :4تذكر

 .گيرد
 داوران مشورت از پس باشد، ابهام داراي آن تلفظ روش يا حرف مخرج در تغيير دليل به حافظ قرائت كه مواردي در :5تذكر

 .گيردمي صورت بخش يك از تنها امتياز كسر تجويد، و حفظ صحت

 تغيير(: و جايي جابه اضافه، )حذف، كلمه يك در اشتباه -2

 امتياز( 0حافظ كسر ) فوري تصحيح -2-0

 امتياز( 2 هادي )كسر داور تذكر با حافظ تصحيح -2-2

 امتياز( 3) كسر حافظ نكردن تصحيح -2-3

 يك قرآن، رسم الخط به توجه يا آمده كلمه چند يا دو يا كلمه و حروف از تركيبي به صورت كريم قرآن در كه كلماتي :1تذكر

 .«فاسقيناكموه »،«فسيكفيكهم» ،«فليقاتل» مانند شود؛مي محسوب كلمه
 مانند گيرد؛مي صورت كلمه بخش در نمره كسر كند، تغيير كلمه معناي و ريشه اعراب نه حروف جايي جابه در اگر :2تذكر

  «بصير»  به« نصير»،» يعملون» به «يعلمون» تبديل
 امتياز كسر و ميشود محاسبه كلمه يك منزله به امتيازدهي در آن، از بعد يا قبل كلمه در حركت يك و كلمه يك :3تذكر

 «ربِّك مِن» جاي به «ربُّكو » ،»اهللَ اِنَّ» جاي به «اهللُ و» مانند خواهد شد؛ لحاظ كلمه ستون در آن به مربوط
 ستون در آن به مربوط امتياز كسر و ميشود محاسبه كلمه يك منزله به امتيازدهي در هم، كنار كلمه يك و حرف يك :4تذكر

 «حرث و انعام هذه قالوا و» جاي به «حرث و انعام هذه»  :مانند شد؛ خواهد لحاظ كلمه
 موجب آن، حروف از بعضي يا كل در اختالل و شودمي محسوب كلمه يك،  بيشتر يا مقطعه تك حرفي حروف از هريك  :5تذكر

 .گرددكلمه مي در اشتباه ستون در نمره كسر
  :تغيير( و جايي جابه اضافه، كلمات )حذف، در اشتباه  -3

 امتياز( 5/0) كسر حافظ فوري تصحيح -3-0

 امتياز( 5/2كسر ) هادي داور تذكر با حافظ تصحيح -3-2

 امتياز( 4) كسر حافظ نكردن تصحيح -3-3

 و»  جاي به « اهلل سبيل في انفسهم و باموالهم والمجاهدون» مانند:  است؛ كلمه يك از بيش عبارتي كلمات، از منظور :1تذكر

  «بصير تعملون بما واهلل»   جاي به « تعملون بما خبير واهلل« » انفسهم  و باموالهم اهلل سبيل في المجاهدون
 .است عبارت حكم در ها سوره ابتداي در بسمله:2تذكر
 :هاآن جايي جابه و آيات ترتيب رعايت عدم  -4

 باشد آيه يك حد در جا افتادگي اگر -4-0

 امتياز( 2) حافظ كسر فوري تصحيح -4-0-0

 امتياز( 3كسر ) هادي داور تذكر با حافظ تصحيح -4-0-2

 امتياز( 5/4كسر ) حافظ نكردن تصحيح -4-0-3
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 :باشد آيه يك از بيش جا افتادگي گرا -4-2

 امتياز( 5/2كسر ) حافظ فوري تصحيح -4-2-0

 امتياز( 5/3هادي كسر ) داور تذكر با حافظ تصحيح -4-2-2

 امتياز( 5كسر ) حافظ نكردن تصحيح -4-2-3

 انتقال آيه، خالل در اشتباه ايجاد درصورت و است آيات ابتداي مورد در فقط ديگر آيات يا آيه به انتقال از منظور :1تذكر

 .شد خواهد امتياز كسر كلمات ستون در و شودنمي محسوب
 خواهد انجام كلمات ستون در امتياز كسر شود، اشتباه دچار است مشابه باهم ها آن ابتداي كه آياتي خالل در حافظ اگر :2تذكر

 .شد
 به جاي و شود اشتباه دچار شود،مي آغاز مقطعه حروف با كه ديگر، سوره به اي سوره انتهاي از انتقال در حافظ اگر :3تذكر

 قرائت مانند گيرد؛مي انجام دور آيات به انتقال ستون در امتياز كسر كند، تالوت را ديگري مقطعه حروف صحيح، مقطعه حروف

 اشتباه حافظ، وقف از پس ميتواند هادي داور مشابه، مقطعه حروف مورد در «. كهيعص» به جاي كهف سوره اتمام از بعد « طه»

 يا كلمه ستون در را امتياز كسر اشتباه، نوع شدن مشخص از بعد و كند تالوت را آيات ادامه تا كند صبر و ندهد تذكر وي به را

 به جاي انعام سوره اتمام از بعد «الم»قرائت  و «الر» به جاي توبه سوره اتمام بعداز «المر»قرائت  مانند دهد؛ انجام دور به انتقال

  «المص»
 .شودمي منظور "عبارتي اشتباه "ستون در سطر، يك از كمتر آيات در اشتباه :4تذكر
 .شود مي محسوب دور به انتقال باشند، سطر يك از بيش افتاده جا كوتاه آيات چنانچه :5تذكر
 كسر (نمره 4) سطر هر ازاي به كند، كمك را آيه تمام هادي داور و نكند تالوت را سطر يك از بيش آيه يك اگرحافظ :6تذكر

 .شودمي
 تكرار:  و مكث -5

 هر بار و هرمكث براي كند، تكرار بار دو تا كثر يادآوري حدا براي را عبارتي يا نمايد مكث متعارف حد از بيش شركت كننده اگر-

 .شودكسر مي وي از امتياز( 5/1 تكرار )

 امتياز كمك، نوع حسب فقط و كندمي مساعدت هادي داور نشود، تالوت ادامه به موفق مكث، از پس شركت كننده اگر:1تذكر

 .شودمي گرفته درنظر حافظ براي منفي
 نوع حسب مكث، امتياز كسر بر عالوه و نموده مساعدت هادي داور نمايد، تالوت اشتباه مكث، از پس شركت كننده اگر :2تذكر

 .ايدنممي كسر حافظ از منفي امتياز كمك،
 تذكر را اول كلمه ابتدا هادي داور امكان درصورت نشود، عبارت تالوت به موفق مكث، از پس آيه لالخ در حافظ اگر :3تذكر

 و كند مي را تالوت عبارت يادآوري، عدم گيرد. درصورتمي صورت امتياز كسر كلمه ستون در حافظ، تالوت و درصورت ميدهد

 .نمايدمي امتياز كسر كلمات ستون در
 حافظ به آيه ابتدايي عبارت خواندن با بايد هادي داور كند، مكث آن يادآوري براي و فراموش را آيه ابتداي حافظ اگر :4تذكر

 دهد. انجام ستون كلمات در را امتياز كسر و نمايد كمك
 سؤال تشخيص براي هادي داور از و ندهد تشخيص را سؤال حافظ داور، توسط سؤال طرح و تالوت ابتداي در اگر :5تذكر

 يا شماره صفحه سوره، نام يا بگيرد تأييد شده قرائت بخش براي هادي داور از بخواهد تالوت حين در يا كند كمك درخواست

 شد. خواهد كسر وي امتياز( از 5/1هرمورد ) ازاي به بپرسد، هادي داور از را آيه شماره
-نمي قرائت را سوره ابتداي و ميكند اكتفا سوره نام ذكر به تنها شود، مي آغاز سوره ابتداي از كه را سؤاالتي هادي داور :6تذكر

 كند.
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 هادي داور از سپس و كند شروع بسمله و  استعاذه از پس را خود قرائت هادي، داور توسط سؤال طرح از پس حافظ اگر :7تذكر

 شد. خواهد درج كلمات ستون در امتياز نمايد، كسر تكرار را سؤال مجدد بخواهد
 امتياز( 5/1) قبل از اضافه هرنفس قرائت ازاي به باشد، جمله يك از بيش بعدي قسمت يادآوري براي حافظ برگشت اگر :8تذكر

 شود.مي كسر وي از

 است امتياز كسر مالك اول اشتباه صرفاً شود، تالوت در ديگري اشتباه مرتكب داور، تذكر و اشتباه از پس حافظ چنانچه :9تذكر

 شد. خواهد درج اشتباه همان عدم تصحيح، ستون در آن امتياز كسر و
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 دانش آموزان سراسر كشور قرآن كريممسابقات 

 امتياز 15( تحقيق ترتيل و  وقف و ابتدا )رشته داوري  كاربرگ

 استان:  پايه تحصيلي :                                     نام و نام خانوادگي قاري: 

 آيات:                    سوره:

 

  نمره به حروف :   نهايي وقف و ابتدا :  امتياز

  :تاريخ                                                     :امضاء                             نام و نام خانوادگي داور :                                 

  

 تذكرات الزم نمره موارد كسر امتيار رديف

  3تا  5/0 وقف، وصل یا ابتدای اقبح میان آیات 1

  3تا  5/0 وصل اقبح در فواصل آیات 0

  0تا  5/1 وقف، وصل یا ابتدای قبیح مغیر معنا میان آیات 3

  0تا  5/1 وصل قبیح مغیر معنا در فواصل آیات 4

  5/1تا  1 میان آیات وقف، وصل یا ابتدای قبیح ناقص 5

  5/1تا  1 وصل قبیح ناقص در فواصل آیات 6

  1تا  5/2 رعایت نكردن اولویت های وقف، وصل و ابتدا 7

  5/1 نفس کشیدن مخفی یا آشكار در غیر محل وقف 8

  5/2 تكرار هر بخش از آیه 9

  5/1 وقف یا ابتدای اقبح در فواصل آیات 12

  1 مغیر معنا در فواصل آیاتوقف یا ابتدای قبیح  11

  5/2 وقف یا ابتدای ناقص در فواصل آیات 10

  05/2 امتیاز( 1مكث طوالنی )تا سقف  13

  (14)از  کسر امتیاز وقف و ابتدا 

  5/2تا  05/2 رعایت نكردن بهترین وقف، وصل و ابتدا 14

  1 امتیاز مثبت وقف و ابتدا
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 دانش آموزان سراسر كشور قرآن كريممسابقات 

 امتياز 35( و تحقيق قرآن كريم )رشته ترتيل تجويدداوري  كاربرگ

 

 استان:  پايه تحصيلي :                                     نام و نام خانوادگي قاري: 

 آيات:                    سوره:

 

  امتياز ( 28الف ( موارد كسر امتياز صحت قرائت و تجويد قرائت ) 

 امتیاز( 08مخارج، صفات و احكام )

 

 

 

 

 

 :امتیاز

  

 

امتياز (  7كسر امتياز فصاحت قرائت )  دب( موار  

 

 :امتیاز ( 3تلفظ ممتاز و روان حروف ) 

 امتیاز ( : 3تلفظ ممتاز حرکات )

 امتیاز(: 1حفظ سرعت قرائت) 

 :فصاحت قرائت امتیاز 

 

  نام و نام خانوادگي داور:                                             :                         امتياز نهايي تجويد

 

                                         تاريخ :                                        :                                  امضاء
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 آموزان سراسر كشوردانش مسابقات قرآن كريم

 

 امتياز 21قرآن كريم( تحقيقداوري صوت )رشته  كاربرگ

 

  :  پايه تحصيلي  ان :                      ستا  :                              قاري خانوادگي نام و نام

 آيات:   سوره:

 توضيحات ضعيف متوسط قابل قبول خوب ممتاز نمره موارد رديف

 6 طنین 1
 

     

 4 انعطاف 0
 

     

3 
استفاده مطلوب 

 و هنرمندانه
3 

 
     

 3 شدت 4
 

     

 0 تحریر 5
 

     

 4 مساحت 6
 درجه 8

 امتیاز 1

 درجه 11

 امتیاز 0

 درجه 13

 امتیاز 3

 درجه14

 امتیاز 5/3

 درجه 15

 امتیاز 4
  

  امتيازات مثبت

امتیاز( )اضطراب،  لرزش، 1تا5/2موارد کسر امتیاز از )

خش ، گرفتگی ، رگه دار شدن دائمی و مقطعی، خلط، 

صدا ناشی از سرفه عطسه، سكسكه، جمع شدن  قطع

آب در گلو، جیغ، خروسی شدن، پرش یا ناله در هنگام 

 وقف(

 امتيازات منفي : توضيح اشكاالت :

 :                                                                به حروف : صوتامتياز نهايي 

 :خانوادگي داور :                                             تاريخ :                                امضاء  نام و نام
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آموزان سراسر كشوردانش مسابقات قرآن كريم  

 امتياز 31قرآن كريم ( تحقيق)رشته هاي لحن داوري كاربرگ

 

 ستان:ا    پايه تحصيلي:      :                         قارينام ونام خانوادگي 

  آيات:          سوره:

 خوب ممتاز نمره ضوابط و معيارها رديف
قابل 

 قبول
 توضيحات ضعيف متوسط

 

 توضيحات نمره منفي ب( موارد كسر امتياز

 امتیاز 5 تنغیمقدرت  1
شروع تالوت به       

 طور غیرمتعارف
 امتیاز 0

 

2 
ظیم و توزیع آهنگ تن

 بر عبارات
 امتیاز 4

ناهمگونی بیش از       

 ها پرده ردیف 5/1
 امتیاز 0

 

3 
های  رعایت تكیه

 صوتی
 امتیاز 4

      
 امتیاز 1 خروج از مقام

 

4 
القای معانی و رعایت 

 تعبیرات
 امتیاز 4

انتقال ناهمگون       

 مقام
 امتیاز 1

 

 امتیاز 0 های لحنی وع ردیفتن 5
ناهمگونی کمتر از       

 ها پرده ردیف 5/1
 امتیاز 1

 

 امتیاز 0 تأثیر معنوی 6
ناهمگونی صوت و       

 لحن
 امتیاز 1

 

7 
تخاب ردیفهاای زیبا ان

 و جذاب
 امتیاز 0

تكلف و فشار در       

 اجرای نغمات

5/2 

 امتیاز

 

8 
های  خالقیت ردیف

 لحنی
 امتیاز 0

عدم توازن در       

 سرعت تالوت

5/2 

 امتیاز

 

9 
تفاده هنری و اس

 ها مطلوب از تحریر
 امتیاز 0

خروج از ردیف       

 صدا )ناکوکی (

05 /2 

 امتیاز

 

11 
 امتیاز 0 عرفی رائه فرودا

نامطلوب بودن       

 تحریرها

05/2 

 امتیاز

 

نتخاب سرعت ا 11

 مناسب
 امتیاز1

      

جمع امتياز كسر 

 شده

  

 31 جمع امتياز
      

 :                                                                به حروف : لحننهايي  امتياز

 خانوادگي داور :                                             تاريخ :                                    امضاء : نام و نام
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آموزان سراسر كشوردانش مسابقات قرآن كريم   

 امتياز 21قرآن كريم ( ترتيل و حفظ  )رشته هاي كاربرگ داوري صوت 

 

 ستان:ا    پايه تحصيلي:      :                         قاري يا حافظنام ونام خانوادگي 

  آيات:          سوره:

 

ف
دي

ر
رد 

وا
م

 

ره
نم

از 
مت

م
ب 

خو
ول 

 قب
ل

قاب
 

ط
وس

مت
 

ف
عي

ض
ت 

حا
ضي

تو
 

       6 طنین 1

       4 انعطاف 2

       3 استفاده مطلوب و هنرمندانه 3

       3 شدت 4

       5/1 تحریر 5

 5/0 مساحت 6

 درجه 4

 امتیاز1

 

 درجه  5

 امتیاز 5/1

 درجه  6

 امتیاز 0

 درجه  8

 امتیاز 5/0
 

  

      

  امتيازات مثبت:

لرزش، خش،  امتیاز )اضطراب، 1تا  5/2موارد کسر امتیاز از 

رگه دار شدن دائمی و مقطقی، خلط، قطع صدا گرفتگی، 

ناشی از سرفه عطسه، سكسكه، جمع شدن آب در گلو، 

 (جیغ، خروسی شدن، پرش یا ناله در هنگام وقف

 امتیازات منفی: توضیح اشكاالت:

 

 امتياز نهايي صوت :                                            به حروف : 

ء:تاريخ :                         امضا       خانوادگي داور :                             نام و نام         
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آموزان سراسر كشوردانش مسابقات قرآن كريم  

 امتياز 31قرآن كريم ( ترتيل و حفظ  )رشته هاي كاربرگ داوري لحن 

 

 ستان:ا    پايه تحصيلي:      :                         قاري يا حافظنام ونام خانوادگي 

  آيات:          سوره:

 

 توضيحات ضعيف متوسط قابل قبول خوب ممتاز نمره ضوابط و معيارها رديف
 

 نمره منفي ب( موارد كسر امتياز

       امتیاز 5 رعایت اسلوب ترتیل 1
ناهمگونی بیش 

 پرده ردیفها5/1از
 امتیاز 0

 امتیاز 1 خروج ازمقام       امتیاز 4 تنوع ردیف های لحنی 2

3 
تنظیم وتوزیع آهنگ های 

 برعبارات
 امتیاز 1 انتقال ناهمگون مقام       امتیاز 4

       امتیاز 4 رعایت تكیه های صوتی 4
پرده 5/1ناهمگونی کمتراز

 ردیفها
 امتیاز 1

 امتیاز 1 ولحنناهمگونی صوت        امتیاز 4 قدرت تنغیم 5

       امتیاز 0 تأثیر معنوی 6
تكلف وفشاردراجرای 

 نغمات

5/2 

 امتیاز

       امتیاز 0 خالقیت مطابق باعرف ترتیل 7
عدم توازن در سرعت 

 تالوت
 امتیاز 5/2

       امتیاز 0 القای معانی ورعایت تعبیرات 8
خروج از ردیف صدا 

 )ناکوکی (
 امتیاز 2/ 05

 امتیاز 05/2 نامطلوب بودن تحریرها       امتیاز 0 سرعت مناسبانتخاب  9

11 
استفاده هنری ومطلوب 

 ازتحریرها
       امتیاز 1

  شده : جمع امتياز كسر       امتياز 31 جمع امتياز

 

 امتياز نهايي لحن :                                            به حروف : 

 ء:داور :                                 تاريخ :                         امضاخانوادگي  نام و نام 
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آموزان سراسر كشوردانش مسابقات قرآن كريم  

امتياز  35 )رشته حفظ قرآن كريم(كاربرگ داوري تجويد  

 ستان  :ا    پايه تحصيلي:                             : حافظ نام و نام خانوادگي

 آيات:     سوره:

 

 عناوين كسر امتياز
 سوال اول آيه:

 سوره :

 سوال دوم آيه:

 سوره :

 سوال سوم آيه:

 سوره :

 مخارج، صفات و احکام

 )امتياز(28
   

 امتياز( 7فصاحت قرائت )

 تلفظ ممتاز و روان حروف

 امتياز( 3)
   

 تلفظ ممتاز حركات

 امتياز( 3)
   

 حفظ سرعت قرائت

 امتياز( 1)
   

    امتياز نهايي هرسوال

 

 امتياز نهايي تجويد:                                            به حروف :

 ء:خانوادگي داور :                                 تاريخ :                         امضا نام و نام
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سراسري قرآن كريم مسابقات       

امتياز 111 قرآن كريم (  حفظ)رشته  داوري حسن حفظكاربرگ    

 

 

 ستان:ا    پايه تحصيلي:      :                         حافظ نام ونام خانوادگي 

   آيات:          سوره:

 

 

 

 :                                                                به حروف :  حسن حفظ امتياز نهايي

 :امضاء                     خانوادگي داور :                                             تاريخ :                 نام و نام

 

  

 موارد

 كسر

 امتياز

اشتباه درحركات و 

حروف )حذف و 

اضافه و جابجايي 

 و تغيير (

 ،حروف )حذف لمهكاشتباه دريک 

 اضافه ، جابجايي و تغيير ( 

اشتباه دركلمات حروف 

اضافه ، جابجايي و  )حذف ،

 تغيير (

 عدم رعايت ترتيب آيات و جابه جايي آنها
مکث 

يا 

 تکرار

 مالحظات
عدم رعايت ترتيب آيات 

جايي در حد يک  و جابه

 آيه

ت عدم رعايت ترتيب آيا

از يک جايي بيش  و جابه

 آيه

تصحیح 

 فوری

 5/2 -

 امتیاز

عدم 

 تصحیح

 1 - 

 امتیاز

تصحیح 

 فوری

1 - 

 امتیاز

تصحیح با 

 تذکر داور 

0- 

 امتیاز

عدم 

 تصحیح

 3- 

 امتیاز

تصحیح 

 فوری 

5/1 -

 امتیاز

تصحیح 

تذکر  با

داور 

5/0 -

 امتیاز

عدم 

 تصحیح

 امتیاز  -4 

تصحیح 

 فوری

 0 -

 امتیاز

تصحیح 

با تذکر 

 داور 

3 -

 امتیاز

عدم 

تصحیح 

5/4 -

 امتیاز

تصحیح 

فوری 

5/0- 

 امتیاز

تصحیح 

حافظ 

با تذکر 

5/3 -

 امتیاز

عدم 

تصحیح 

5 -

 امتیاز

5/2 -

 امتیاز
 

 سؤال اول : 

 نام سوره :

 شماره آیه : 

 شماره صفحه: 

                

 سؤال دوم : 

 نام سوره :

 شماره آیه : 

 فحه: صشماره 

                

 سؤال سوم : 

 نام سوره :

 شماره آیه : 

 شماره صفحه:
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 آموزان سراسر كشوردانش مسابقات قرآن كريم

 امتياز 15 قرآن كريم ( حفظ  )رشتهداوري وقف و ابتدا كاربرگ

 

 ستان:                                      ا                        :                 پايه تحصيلي                 :                        قاريخانوادگي  نام و نام

 آيات :      سوره :                              

 
 مالحظاتاشکاالت و  امتياز  موارد كسر امتياز  رديف

  3تا  5/0 وقف و وصل یا ابتدای اقبح میان آیات  1

  3تا  5/0 وصل اقبح در فواصل آیات  2

  0تا  5/1 وقف، وصل یا ابتدای قبیح مغیر معنا میان آیات  3

  0تا  5/1 وصل قبیح مغیر معنا در فواصل آیات 4

  5/1تا 1 وقف، وصل یا ابتدای قبیح ناقص میان آیات  5

  5/1تا 1 وصل قبیح ناقص در فواصل آیات  6

  1تا  5/2 رعایت نكردن اولویت های وقف، وصل و ابتدا  7

  1/5- نفس کشیدن مخفی یا آشكار در غیر محل وقف 8

  5/2 تكرار هر بخش از آیه غیر مربوط به فراموشی  9

   :كسر امتياز وقف و ابتدا 

 

 :                                                              به حروف : وقف و ابتدا نهايي امتياز

 :امضاء                     خانوادگي داور :                                             تاريخ :                 نام و نام

  

  5فرم شماره 
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 قرآن كريم (تفسير) مفاهيم محتوا و مراحل مسابقات

ايمدرسه مرحله پايه  مرحله كشوري مرحله استاني 

 هفتم
 - کنفرانس از سوره نازعات آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره نازعات

 - آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره نازعات صحت قرائت سوره نازعات

 هشتم
 - کنفرانس از سوره جمعه آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره جمعه

جمعهصحت قرائت سوره   - آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره جمعه 

 نهم
 - کنفرانس از سوره نباء آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره نباء

 - آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره نباء صحت قرائت سوره نباء

 دهم

های انسان و قلمکنفرانس از سوره  کنفرانس از سوره انسان آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره انسان  

 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره انسان صحت قرائت سوره انسان
 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر

 سوره های انسان و قلم

 يازدهم

 کنفرانس از سوره های حجرات وقیامت کنفرانس از سوره حجرات آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره حجرات

 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره حجرات صحت قرائت سوره حجرات
 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر

قیامت سوره های حجرات و  

 دوازدهم

 کنفرانس از سوره های لقمان و معارج کنفرانس از سوره لقمان آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره لقمان

 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره لقمان صحت قرائت سوره لقمان
 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر

 سوره های لقمان و معارج

 

  اختصاصي و عمومي ضوابط

 باشد.مي مدنظر آيات قرائت صحت عالوه به آيات تفسير و ترجمه از كتبي آزمون(  مدرسه اي)اول  مرحله در -0

 .است( كنفرانس) شفاهي آزمون عالوه به آيات تفسير و ترجمه از سواالتي شامل كتبي آزمون (استاني وكشوري) مرحله  در -2

 .خواهد بود تستی صورت به آزمون اين در سواالت و جلدی هفت و بیست نمونه تفسیر  ، مفاهيم آزمون در منبع -3

 



 

47 

 

 )مفاهيم( قرآن كريمداوري تفسير و كاربرگ آيين نامه 

 :(امتیاز 1آراستگی ظاهری )

 .استمد نظر  تميز و متناسب با شأن مسابقاتدر اين بخش استفاده از پوشش مناسب اسالمي،  -

 (امتياز 0)رعايت وقار در حين ارائه مطالب 

آرامش داشته باشد و . ين ارائه مد نظر قرار دهدحرا در  وقار و متانت الزم متناسب با شأن كالم الهي شركت كننده در اين رشته -

نداشته ( تيك)را انجام ندهد، عادات رفتاري غلط ... در حين ارائه راه نرود و رفتارهاي افراطي نظير مشت كوبيدن روي تريبون و 

 ....باشد مانند دست زدن مكرر به گوش، درست كردن مكرر چادر  و 

   :امتیاز( 0حسن آغاز سخن )

( ليهم السالمع)وائمه اطهار( لي اهلل عليه و آله و سلمص)آموزي لفظ بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلوات بر پيامبر مكرم چنانچه دانش -

امتياز(   0امتياز( ، براي صلوات كامل ) 0براي ذكر بسم اهلل الرحمن الرحيم ). گيردرا به صورت ساده ذكر نمايد نمره كامل را مي

الذكر را در قالب آموزي موارد فوقاما چنانچه دانش(  امتياز 5/1) "ص"امتياز( و آل محمد  5/1) "ص"اللهم صل علي محمد 

آيتم استفاده از )امتياز( در قسمت شيوايي بيان و رسا بودن مطالب  0عبارات نثر يا شعر يا متون عربي زيبا بيان نمايد حداكثر )

 .به او تعلق خواهد گرفت... ( امثال ، حكم، شعر و

 :امتیاز( 7امتیاز( جمعاً ) 4امتیاز( و ترجمه ) 3خواندن آیه )

(، 5/1(، بيان نادرست كلمه وتصحيح فوري )امتياز 25/1در قرائت آيات، فقط صحت اعراب، مالك است و بابت هر اشتباه اعرابي ) -

 (.)صوت و لحن و تجويد مدنظر نيستامتياز( كسر خواهد شد. 0بيان نادرست كلمه وعدم تصحيح )

آموزي ترجمه آيات قرعه را بعد از قرائت آيات مورد نظر بگويد يا اينكه بصورت مجزا، بعد از هرآيه در بخش ترجمه، اگر دانش -

ترجمه همان آيه را گفته سپس به آيه بعدي بپردازد، امتياز كامل ترجمه به او تعلق خواهد گرفت.الزم به ذكر است كه ترجمه بايد 

 بايست از ترجمه تفسير نمونه استفاده شود(.)در ترجمه آيات ميده و ازترجمه تحت اللفظي خودداري گردد.روان و قابل فهم بو

 :امتیاز( 3مورد هرکدام ) 0امتیاز(   6مفردات )

هاي بايست شخصاً واژهآموز ميذكر نگرديده باشد دانش "مفردات "يا  "مفرده "چنانچه در شرح آيات انتخابي تفسير مرجع  -

آموزي به منابع ديگر مراجعه و چنانچه دانش و مهم را از آيات مورد نظر استخراج يا از منابع معتبر ديگر استفاده نمايدنامأنوس 

كليد  2امتياز( به اين بخش ذكر حداقل  6گردد. )با توجه به اختصاص )امتياز( كسر مي 3ننمود و مفرده اي را بيان نكرد، فقط )

 واژه كافي است(.

 :امتیاز( 05) از تفسیر مرجع  مفاهیم اصلی

-در اين قسمت صرفاً محتواي تفسير نمونه بدون درنظرگرفتن ترجمه، مفردات، استنادات، نتيجه گيري و فن بيان مد نظر مي -

 باشد. 

 :(امتیاز 02شیوایی بیان )

 باشند:موارد زير مصاديق شيوايي بيان ورسا بودن مطالب مي

 امتياز(  2نداشتن لهجه مُخِل ) - 0 

 امتياز(   4اي فاخر )استفاده از ادبيات محاوره -2 

 امتياز( 3ارتفاع صدامتناسب با محتوا ) -3 

 امتياز(  3لحن مناسب متناسب با محتوا ) -4 
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 امتياز(  2مكث و تسريع به موقع در كالم ) -5 

  امتياز( 2استفاده به جاومناسب  از دستها ) -6 

 امتياز(  2تقسيم نگاه ) -7

 امتياز( 2استفاده از امثال ، حكم، شعر و... )- 8

 :امتیاز( 6(  )تفسیر مرجع و غیر مرجع در صورت مرتبط بودن)استنادات 

كند و چنانچه در در اين بخش ذكر يك مورد از اسنادي كه در تفسير مرجع ذكر گرديده ، جهت كسب امتياز كامل كفايت مي - 

بايست به تفاسير ديگر مراجعه نموده و يك سند ذكر نمايد. مي آموزمرجع به آيات ديگر و احاديث استناد نشده باشد دانش تفسير

امتياز( از  3از طريق ساير تفاسير سندي اقامه نكند فقط ) آموز نيزاگر در محتواي تفسير مرجع سندي ذكر نشده باشد و خود ِدانش

 هيچ سندي در تفسير مرجع وجود نداشته است(.گردد )چرا كه او كسر مي

 گردد. آموز به ديگر تفاسير جهت تأمين سند، شامل امتياز تشويقي نميمراجعه دانش توجه :

 :امتیاز( 12برداشت کلی )

امتياز( براي اين  01يا معرفي پيام آيه مورد قبول بوده و در فرم پيشنهادي، ) نتيجهگيري (بيان در بخش برداشت كلي )نتيجه -

 01نتيجه متفاوت و در عين حال متناسب با موضوع آيات براي كسب )  2شود . الزم به ذكر است كه ذكر مورد در نظر گرفته مي

 امتياز( كافيست. 

 :امتیاز( 0تسلط بر جایگاه و آرامش و طمأنینه )

باشد و از مصاديق اين بخش شامل عدم استفاده از جزوه يا بر  يادداشت و نداشتن لرزش صداي حاصل اضطراب و استرس مي -

 شود.داده مي امتيازامتياز( با نظر داور  2سقف )

  موارد تشویقی:

منابع تفسيري مراجعه كرده وشرح بايست به ساير آموز ميامتياز( كه در اين جا دانش 2الف( استناد به ديگر تفاسير حداكثر )

 تفسيري متفاوتي ارائه دهد.

 .گيرد(امتياز( به حفظ آيات تعلق مي 5/0امتياز به لحن و  5/1امتياز كه  2حداكثر )به همراه صحت قرائت ب( خواندن از حفظ 

 موارد کسرامتیاز :   

 (5/1( بيان نادرست كلمه وتصحيح فوري )الف 

 (0وعدم تصحيح )( بيان نادرست كلمه ب

 (0وتصحيح فوري )( بيان نادرست جمله ج

 (2( بيان نادرست جمله وعدم تصحيح )د

  شود.ثانيه مي 31امتياز( در هر  0يقه است و عدم رعايت آن منجر به كسر )قد 01زمان ارائه كنفرانس ( هه
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 سراسر كشور قرآن كريم دانش آموزان مسابقات

 امتياز 81       رشته تفسيركاربرگ داوري 
 

 ستان:                                      ا                        :                 پايه تحصيلي                 :                        قاريخانوادگي  نام و نام

 آيات :      سوره :                              

 

 مالک هاي ارزشيابي رديف
حداكثر 

 امتياز

موارد كسر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

1 
در  كيفيت حضور

 صحنه

   1 آراستگی ظاهری

   1 رعایت وقار در حین ارائه مطالب

 حسن آغاز سخن 2

   1 ذکر نام و یاد خداوند

اسالم )صلی اله علیه و صلوات و درود بر پیامبر مكرم 

 السالم( م)علیه نیمعصومو ائمه آله وسلم( 
1 

  

3 
كيفيت بيان 

 مطالب

   3 خواندن آیه

   4 ترجمه روان

   6 امتیاز( 3هرکدام مورد  0مفردات )

   05 مفاهیم اصلی از تفسیر مرجع

   02 شیوایی بیان

   6 استناد به آیه یا روایت از تفسیر مرجع و غیر مرجع

   12 به ازای هر موضوع یك برداشت()برداشت کلی 

   0 بر جایگاه و آرامش و طمأنینهتسلط 

موارد تشويق و  4

 كسر امتياز

   0 استناد به دیگر تفاسیر

   0 صورت صحیح خواندن از حفظ به

    بیان نادرست

    مدیریت زمان

   81 جمع امتياز  كنفرانس
 

 امضاء:       تاريخ:      امتياز كسب شده:            داور:           نام و نام خانوادگي

 

 

   21 امتياز كتبي 

   111 ()كتبي و كنفرانس جمع كل
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 عترت ب:

 كنندگان:شرايط مسابقه و شركت

 شود.  البالغه و صحيفه سجاديه به صورت كتبي و مداحي شفاهي برگزار مي مرحله مدرسه اي مسابقه نهج -

البالغه و صحيفه سجاديه به صورت كتبي و شفاهي و مداحي تنها به صورت شفاهي  مرحله استاني وكشوري مسابقه نهج -

 شود.  برگزار مي

نامه، قرائت صحيح  ها در مرحله كشوري بايد تسلط كامل بر زندگي آموزان تمامي پايه دانشدر رشته صحيفه سجاديه،  -

 فرازهاي انتخابي به قيد قرعه، ترجمه و شرح دعاي تعيين شده صحيفه سجاديه را داشته باشند. 

االسالم  جحجمدوحي و آيت اهلل متوانند از كتاب صحيفه سجاديه ترجمه و شرح  آموزان عزيز براي مطالعه بيشتر مي دانش -

 االسالم و .... استفاده نمايند.  والمسلمين انصاريان، فيض

 باشد كه شامل سواالت تستي از محتواي مسابقه است.  امتياز مي 21آزمون كتبي صحيفه سجاديه داراي  -

 81ه كنفرانس )امتياز( و ارائ 21مسابقه رشته نهج البالغه نيز در مراحل استاني و كشوري به صورت كتبي  ) تستي -

هاي اعالم شده را انتخاب ضمن پژوهش و تحقيق بايست يكي از خطبهكنندگان اين رشته ميامتياز( مي باشد، كه شركت

اميرالمؤمنين )ع( نوشته آيت اهلل مكارم شيرازي( آمادگي ارائه كنفرانس امام در مورد آن خطبه )با مراجعه به كتاب پيام 

 د.اي را داشته باشندقيقه 01

دانش آموزان گرامي در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام مي توانند به صورت تلفني و يا حضوري با كارشناس فرهنگي 

 اداره آموزش و پرورش استثنايي ارتباط برقرار نمايند.

، طبق مداحيمتن و محتواي مسابقات نهج البالغه و صحيفه سجاديه و نيز فرازهاي ادعيه و زيارت نامه هاي مسابقه  -

قابل  www.serat.pt.irعترت و نماز به نشاني پستي  جداول حدود و محتواي مسابقات در سايت اداره كل قرآن،

 باشد.دريافت مي

 

 

 

 

 

 

http://www.serat.pt.ir/
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ي مسابقه نهج البالغهاحدود و محتو  

هدوره اول متوسط-1  

استانيمرحله  مرحله مدرسه اي پايه تحصيلي  
 خطبه هاي پيشنهادي

جهت كنفرانس   

 هفتم

ی از زندگی نامه امام یپرتوآزمون کتبی:

ترجمه  علی )علیه السالم( و   

02و031های خطبه  

 و

02خطبه وترجمه شرح  

ترجمه وشرح  :آزمون کتبی

وخطبه کنفرانس02خطبه   

039-77-55-031-63  
 کنفرانس از خطبه انتخابی 

 هشتم

ی از زندگی نامه امام یپرتوآزمون کتبی: 

ترجمه علی )علیه السالم( و   

004و033 خطبه های  

 و

033خطبه وترجمه شرح  

 

ترجمه وشرح خطبه  :آزمون کتبی

و خطبه کنفرانس 033  
 

024-141-96-011-004  
 کنفرانس از خطبه انتخابی 

 نهم

ی از زندگی نامه امام یپرتوآزمون کتبی: 

ترجمه علی )علیه السالم( و   

125و157 خطبه های  

 و

125خطبه وترجمه شرح  

 

ترجمه وشرح  :آزمون کتبی

و خطبه کنفرانس 125خطبه  
 

174-4-157-37  
 کنفرانس از خطبه انتخابی 
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 دوره دوم متوسطه  -2

 

 

منظور از خطبه کنفرانس؛ خطبه ای است که دانش آموز آن را از میان خطبه های معرفی شده برای ارائه کنفرانس  تذكر:

  برگزیده است.

 

  

 مرحله كشوري مرحله استاني مدرسه اي مرحله پايه تحصيلي
خطبه هاي پيشنهادي 

 جهت كنفرانس

 دهم

پرتوی از :کتبی آزمون

امام علی )علیه  زندگی نامه

 شرح و السالم( و  ترجمه

45و158 های خطبه  

و ترجمه :کتبی آزمون  

158 خطبه شرح  

 وخطبه کنفرانس

و ترجمه :کتبی آزمون  

158 خطبه شرح  

کنفرانس وخطبه  12-8-45-141  

انتخابی خطبه از کنفرانس کنفرانس از خطبه انتخابی  

 يازدهم

پرتوی از  :کتبی آزمون

زندگی نامه امام علی )علیه 

 شرح و السالم( و ترجمه

های خطبه  

112و41  

و ترجمه :کتبی آزمون  

112 خطبه شرح  

کنفرانس وخطبه  

و ترجمه :کتبی آزمون  

112 خطبه شرح  

کنفرانس وخطبه  132-76-52-41  

انتخابی خطبه از کنفرانس خطبه انتخابی از کنفرانس   

 دوازدهم

پرتوی از  :کتبی آزمون

زندگی نامه امام علی )علیه 

 شرح و السالم( و ترجمه

های خطبه  

30و03  

و ترجمه :کتبی آزمون  

03 خطبه شرح  

کنفرانس وخطبه  

و ترجمه :کتبی آزمون  

03 خطبه شرح  

کنفرانس وخطبه  30-84-40-106  

انتخابی خطبه از کنفرانس خطبه انتخابی از کنفرانس   
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 داوري مسابقه نهج البالغهآيين نامه 

برنامه و قرار گرفتن در كننده بعد از انتخاب قرعه ي نوبت اجراي كيفيت اجراي برنامه در روز مسابقه بدين ترتيب است كه شركت

 نمايد.ي انتخابي خود را در قالب كنفرانس ارائه ميجايگاه، ابتدا اقدام به معرفي خود نموده و سپس خطبه

 )علیهم السالم(اطهارو ائمه  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(نام و یاد خدا و درود بر پیامبر مكرم اسالم  -0

 5/0بسنده نمايد ) «صلي اهلل علي محمد و آله» و عبارت كوتاهي مثل « الرحيم اهلل الرحمن بسم»آموزي فقط به  اگر دانش -

 امتياز ( به او تعلق مي گيرد. 

بيان نمايد امتياز كامل  يي همفوق الذكر را در قالب عبارات نظم، نثر يا متون عربي زيباهاي عبارتچنانچه دانش آموزي  -

 تياز( به او تعلق مي گيرد.ام 2)

امتياز( و يا  0آموزي كليه موارد را فقط به فارسي بيان كند)مثال بگويد: ب نام خدا و با درود بر پيامبر و...( ) اگر دانش -

 گيرد.امتياز( به او تعلق مي 5/0بيان فارسي را در قالب نظم و نثر زيبا بيان كند، )

هاي طوالني چينيارائه مطالب و نيز ضرورت در مديريت زمان، الزم است از مقدمه دقيقه براي 01با توجه به مدت كوتاه  -

البالغه و سيدرضي و ... پرهيز شود. در غير اين و غير ضروري، مانند استفاده از متون ادبي طوالني و يا معرفي كتاب نهج

 امتياز( كسر مي شود. 5/1شيوايي و ... ) 9صورت از بند 

 وشش و رعایت پ آراستگی -0

. در امتياز( 3) باشد در اين بخش عالوه بر توجه به پوشش مناسب، رعايت وقار و متانت در حين اجرا نيز مدنظر مي -

 امتياز( كسر مي شود.  5/1صورت عدم رعايت هر مورد، حداكثر )

ي شانه، عدم رعايت مواردي چون يقه باز، لباس نامناسب و نامرتب، پوشيدن دمپايي و ... براي پسران و افتادن چادر رو -

دهد از مصاديق كسر ها را كاهش ميها و وسايلي كه متانت اخالقي و ديني آنپوشش مو و نيز استفاده دختران از لباس

 امتياز هستند.

البالغه نيست مانند: ادا در آوردن، مسخره كردن، كننده در مسابقه نهجآموز شركتحركات و رفتارهايي كه در شأن دانش -

با ناز و ادا و غيره نيز از مصاديق كسر امتياز هستند. )از زمان برخاستن از محل استقرار در سالن و حضور در  راه رفتن

 جايگاه و برگشت و نشستن در محل خود، مد نظر است(.

 ارائه کتبی متن کنفرانس -3

 2)د. داروان دهقه تحويل ( در روز مساب04 با فونتخالصه متن كنفرانس خود را به صورت تايپ شده ) بايد آموز  دانش -

 امتياز(
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چنانچه بيش از دو صفحه باشد به ازاي هر گيرد. و امتيازي به آن تعلق نميمتن كنفرانس نياز به طلق و شيرازه ندارد و  -

 شود. امتياز( كسر مي 5/1صفحه اضافي )

متن اصلي، نتيجه،   مقدمه، بندي مطالب اعم ازبندي نداشته باشد )مانند: دستهصورتي كه متن كنفرانس عنوان در -

 شود.امتياز( كسر مي 5/1پيشنهاد و...( )

اگر اين متن مشخصات كامل نيز نداشته باشد )نام و نام خانوادگي، استان، پايه تحصيلي، نام)عنوان( و شماره خطبه(  -

 امتياز( خواهد شد. 5/1موجب كسر )

 بيان كليات )مقدمه(. -

 معرفی خطبه  -4

 امتياز(. 2شماره خطبه ) بيان نام )يا عنوان( و -

البالغه مرحوم دشتي از نظرشماره خطبه با نسخه جا كه نهجشماره خطبه بايد براساس نسخه صبحي صالح باشد )از آن -

امتياز( دارد. مقايسه شماره  5/1صبحي صالح هماهنگ است استفاده از اين كتاب بالمانع است(. بيان شماره خطبه )

 امتياز( دارد. 5/1الحديد و ...( نيز )ابيالبالغه، عبده، ابناالسالم، بنياد نهج)مانند: فيض صبحي صالح با يك نسخه ديگر

ها اشاره شده است. اگر خطبه انتخابي از اين البالغه به آندر نسخ نهجالبالغه نام مشهوري دارند كه هاي نهجبرخي خطبه -

-جا كه بسياري از خطبهو از آن "خطبه همام "اشاره كند. مانندآموز به نام مشهور آن خطبه دسته باشد الزم است دانش

خطبه  "، "خطبه امام در جنگ صفين "هايي از عنوان خطبه: ها اشاره كرد. نمونهها نام خاصي ندارند، بايد به عنوان آن

 امتياز( دارد. 0ن خطبه )و غيره. بيان نام و يا عنوا "خطبه امام در باب فضايل اهل بيت  "  ، "كوفهنكوهش اهل  امام در

 بر خطبه ذکر فضای حاکم -5

خطبه و بيان موضوع و يا فرازهاي از فراز و يا ذكر فضاي حاكم بر خطبه انتخابي و ارائه يك سري اطالعات كلي  -

 امتياز(. 4موضوعات مطرح شده در آن خطبه است )

بلكه   به تنهايي كفايت نمي كند، "و ... سياسي، اخالقي، اعتقادي "در معرفي فضاي حاكم برخطبه ذكر الفاظي چون  -

بگويد:  041)مثال در مورد خطبه  آموز بايد به طور اجمال فضاي حاكم برخطبه را در قالب چند جمله ترسيم كند.دانش

جا كه مبحث غيبت از جمله گناهان پردازند و از آنحضرت در اين خطبه به بيان آثار سوء غيبت كردن و شنيدن آن مي

 است(. "اخالقي "توان گفت فضاي حاكم براين خطبه گيرد ميدر حوزه مباحث اخالقي جاي مي است وزباني 

گاهي يك خطبه داراي چند موضوع، در فرازهاي مختلف است كه با هم ارتباط معنايي دارند و در برخي موارد ظاهرا اين  -

هاي الغه )از جمله مرحوم دشتي( به صورت بخشالبهاي نهجموضوعات با هم ارتباطي ندارند، كه در بسياري از نسخه
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ها را آموز در اين قسمت بايد اين فرازها و موضوعات آنجداگانه و براي هر بخش عنوان و تيتر خاصي آمده است. دانش

باشد كه عبارتند از: روش فراز مي 3داراي  013معرفي كند و فراز انتخابي خود را نيز مشخص نمايد. )مانند: خطبه 

 آموز( فراز اول را براي تحقيق انتخاب كردم(.سخن از آينده. و من )دانش  ارزشي جاهل،خورد با دنيا، ارزش عالم و بيبر

 

 پیشینه تحقیق و بیان محدودیتها  -6

ها و تحقيقاتي درباره خطبه با موضوع مورد بحث انجام شده است و منظور از پيشينه تحقيق آن است كه چه پژوهش  -

 امتياز( به شرح ذيل دارد: 4منبع، ) 2چه منابعي استفاده كرده است. حداقل  آموز ازدانش

 امتياز( 2) نام كتاب يا هر منبع ديگر و يا نام نويسنده به درستي تلفظ شوند.الف : ذكر 

داور  اي از آن و يا اشاره به فصول آن يا دو جمله و عبارتي كه بهبيان جمله با ب : ذكر منابع به شرط توضيح مختصر

امتياز(  0امتياز(، در غير اين صورت فقط ) 2آموز منبع مورد نظر را مالحظه كرده است )اطمينان دهد كه دانش

 .يابدمياختصاص 

تواند مصداق اطمينان دادن به مواردي مانند معرفي كامل كتاب همراه با شماره جلد، شماره صفحه و نام نويسنده مي      -

 داور باشد.

 ذكر پيشينه تحقيق يا پژوهش هم در رابطه با موضوع خطبه و هم در رابطه با خود خطبه مورد پذيرش است. ه:توجّ    

 2منابع و عدم درك مفاهيم واالي كالم امام باشد. )  هايي اعم از زمان،تواند شامل محدوديتها: اين بخش ميمحدوديت -

 امتياز(.

 باشد.محدوديت اعالم شده بايد منطقي و قابل قبول  -

كننده وجود نداشته است اعالم آن الزامي است و اگر آن را اعالم نكند امتيازي به در صورتي كه محدوديتي براي شركت -

 گيرد.او تعلق نمي

  ها اهداف و انگیزه -7

 امتياز(. 4)نظر  بيان انگيزه و هدف فرد ، جهت انتخاب خطبه يا فراز مورد -

زه دروني او را به سمت انتخاب اين خطبه كشانده است. به تعبير ديگر انتخاب اين آموز بيان كند كه چه انگيانگيزه: دانش -

 امتياز(. 2دهد )سؤال و يا دغدغه ذهني او پاسخ مي  خطبه به كدام نياز،

چنين قصد خواهد برسد و همكند و به كجا ميآموز بايد اعالم كند با انجام اين تحقيق چه هدفي را دنبال ميهدف: دانش -

 امتياز(. 2د با ارائه ديدگاه امام درخصوص موضوع مورد نظر چه خدمتي به جامعه بنمايد )دار
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البالغه و با كالم امام( مورد پذيرش ها و اهداف كلي و خارج از موضوع خطبه )مانند: آشنايي بيشتر با نهجبيان انگيزه -

 نيست و انگيزه و هدف فرد بايد در فضاي موضوع خطبه باشد.

 روشن و واضح بودن ارائه مطالب:  -8

 امتياز(  02) االمكان ذكر مثال موارد ذكرشده و حتي رابطه با تحليل، تفسير و بيان استدالل در ،نظر محتوايي ازارائه غني -الف

 امتياز( 4تفهيم كامل و صحيح كالم از طريق منعقد كردن كامل كالم در حين كنفرانس ) -0

پشت سرهم بدون انقطاع نفس و بدون رعايت مكث الزم، بيان ناقص و يا نامفهوم كلمات و مواردي چون اداي جمالت  -

كار بردن افعال جمله و يا استفاده از جمالت خيلي طوالني به شكلي كه فرصت بازگشت ذهني به ابتداي جمالت، غلط به

 د.امتياز( براي هر مورد خواهد ش 5/1جمله را براي شنونده سخت كند، موجب كسر )

 امتياز( 2) آموز بايد مستدل، قوي و مناسب باشد. )استدالل عقلي و نقل، به جا و به موقع(.بيان دانش -2

منظور آن است كه نوع تحقيق استداللي باشد نه گزارشي، توصيفي، احساسي و يا شعارگونه، بلكه ادعاهاي او همراه با  -

 گيرد.ميامتياز( تعليق  0صورت )اقامه دليل باشد. در غير اين

 امتياز( 2مفاهيم اصلي و بيان ايشان بر اساس آيات و روايات ) ،اشاره به نظرات امام و اهداف  -3

البالغه و ديگر كتب حديثي در جهت استفاده مناسب و درست از آيات و يا ساير بيانات امام در جاهاي ديگر اعم از نهج -

 توضيح و تبيين بهتر كالم امام.

 امتياز(. 2مثال در موضوع كنفرانس و مقايسه آن با شرايط موجود روز )استفاده از شاهد  -4

 كند.المثل ويايك حكايت باشد ويك مورداز موارد مذكور كفايت ميتواند بيان يك بيت شعريا ضربمثال مي اين شاهد -

گويي صرف نداشته  يا مقاله با توجه به مطالب خطبه، بيان شده و حالت سخنراني بايدآموزان  دانشمطالب ارائه  توجه:

 0امتياز( و حداكثر تا ) 5/1باشد و در صورتي كه از مطالب اصلي دور شود يا بدون دليل مطلب را كِش دهد، هر مورد )

 امتياز( كسر خواهد شد.

امتياز(  2)ذكر بعضي از عبارات مهم فرازهاي مورد شرح به صورت عربي )با اعراب صحيح( به همراه ترجمه آنها حداكثر  -ب  

 دارد. 

  شیوایی و جذابیت بیان مطالب: -9

 باشد:امتياز( مي 8است كه در مجموع داراي )مصاديق شيوايي و جذابيت بيان  ر از جملهذيي  موارد ياد شده

 امتياز(. 3ها ) ها و ترتيب آنفهم مطالب با رعايت ساختار جمله لف( ارائه سليس، روان و قابلا

 امتياز(  3امتياز( و جمعاً ) 0مناسب صدا هر كدام )ب( لحن بيان و ارتفاع 

)هنگام خواندن آيات و  آموز و ارتقاي صداي او هنگام بيان هر موضوع و تناسب داشتن آن با آن موضوعتفاوت لحن دانش -

 روايات و شعر، زمان بيان جمالت سؤالي يا خبري و ...(

 فاخر و با طمأنينه خواندن آيات و روايات. -



 

57 

 

 صورتي كه موضوع حماسي است لحن هم بايد حماسي باشديا موضوع اخالقي لحن احساسي و ...در  -

 دليل و ناگهاني.نداشتن لرزش و اضطراب در صدا و داد نزدن بي -

 شود. امتياز( مي 2ج( مكث بي مورد ، طوالني و عدم تسريع به موقع در كالم منجر به كسر )

كردن مطالب در ذهن، تكرار غيرضروري برخي جمالت و كلمات، نگاه مستمر به يادداشت نمونه هايي چون مكث هنگام مرور  -

 امتياز( براساس ميزان مكث(. 5/1تا  25/1و ... از مصاديق كسر نمره در اين بند خواهد بود )هر مورد بين )

 امتياز(. 2حركت دستان، تقسيم نگاه و ... )مانند د( استفاده به جا و مناسب از ابزارهاي فن بيان 

در اين بند  امتيازموارد چون حركات اضافي و تصنعي دست و بدن، به يك نقطه نگاه مستمر داشتن و ... از مصاديق كسر  -

 است.

 تناسب مطالب با موضوع -12

. و شرح انجام شده حول محور اصلي بحث باشد باشدسو و متناسب بايست با موضوع خطبه يكسان، هم مطالب ارائه شده مي -

در متن را هاي ديگر را كه از نظر مفهوم و محتوا مكمل بحث باشند ها و حكمت ، نامههاتواند مواردي از خطبه آموز مي دانش

 . امتياز( 8) اصلي شرح بياورد

 ها و ...المثلتناسب مطالب اعم از مطلب اصلي، آيات و روايات، اشعار، ضرب -

 سياسي باشد يا به جهت گرفتن امتياز حالت شعارزدگي پيدا كند، پرهيز شود.از هرگونه مطلبي كه حاوي القائات  -

 بیان مفردات و واژگان محوری خطبه  -11

و توضيح آن دو واژه كليدي و مهم را از متن عربي خطبه استخراج و به بيان بايد آموز دانشامتياز( اين بند،  3)براي كسب 

 بپردازد:

 .آنلغوي  بيان ريشه كلمه و معناي  -الف  

 كاربرد و اهميت آن از نظر امام. - ب

 ظم در گفتار و سیر منطقی شرح موضوعن-10

آموز و زنجيروار بودن مطالب ارائه شده از ابتدا تا انتهاي شرح مدنظر است. نظم و ترتيب در سير گفتار دانش  در اين مورد، -

 امتياز(. 4گردد )گفتار براساس چينش فرم داوري پيشنهاد مي 

اگر جا به جايي منطقي باشد اشكالي ندارد. مثال: بيان محدوديت در انتهاي بحث و قبل از پيشنهادات. يا ذكر كليات و  -

ها حتما بايد در آغاز كنفرانس باشد و مواردي چون پيشنهاد و نتيجه در انتهاي بحث بيايد تا سير منطقي اهداف و انگيزه

 رعايت شود.

كه در آغاز سخن با آرامش سخن بگويد و در انتها به علت كمبود وقت با سرعت ان در طول كنفرانس: نه آنمديريت زم -

 مطالب را بيان كند.
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 استفاده از آیات، روایات و احادیث مرتبط:  -14

گيرد  يامتياز( تعلق م 6) مورد آيات، روايات و احاديث به شرط تناسب آن ها با موضوع مورد بحث 3در اين بخش با ذكر  -

 باشد.  امتياز( ديگر مربوط به كيفيت موارد مي 3امتياز( آن مربوط به تعداد و ) 3كه )

ها  تواند شامل هر كدام از اين موارد باشد: صحيح خواندن متن عربي آيه، روايت و حديث )اداي صحيح اعرابكيفيت مي -

متن عربي، بيان ترجمه و دادن نشاني كامل و دقيق  چنين در صورت نخواندنو نه تجويد( و نيز رعايت وقف و ابتدا و هم

 هاي حديثي الزامي است.ها و كتابها در سورهآن

  ارائه پیشنهادات کاربردی و عملی: -15

 امتياز( 6) ، الزم است.پيشنهاد متناسب با موضوع خطبه كه جنبه كاربردي داشته باشد 2در اين قسمت ذكر حداقل  -

، (نه تيتروار و اقتباس شده)كامل به موضوع و تفكر و تأمل در مطلب و اشراف آموز پيشنهادات خود را با مطالعه دانش -

 ارائه نمايد.

البالغه مورد پذيرش پيشنهاد بايد درخصوص موضوع كنفرانس و فراز انتخابي باشد و پيشنهاد درخصوص كتاب نهج -

)خارج از توان و قدرت مخاطب پيشنهاد نباشد(  ه و قابليت اجرا داشته باشدنيست و افزودن بر آن پيشنهاد بايد عملي بود

 گويي نباشد و به جزئيات توجه شود.و كلي

 حاصله از تحقیق و نتیجه گیری کلی یجانت-15

استخراج بايست باشد كه ميبندي مطالب اصلي خطبه ميجمع  منظور از اين بند، امتياز(: 3ايج حاصله از تحقيق )نت –الف 

 3مورد براي كسب ) 2السالم( از متن شرح خطبه انتخابي صورت گيرد و ذكر حداقل هاي مطرح شده حضرت امير)عليهديدگاه

 امتياز( الزم و كافي است.

 هاي امام در مووضع مورد بحث است.ديدگاهبندي توان گفت منظور از اين بند جمعدر واقع مي -

امتياز(: اين بخش استنباط فرد از فرايند كلي شرح بوده و از نظر كيفي بايد مرتبط با زندگي  5گيري كلي )نتيجه -ب

 اصل مهم است: 3گيري كلي توجه ويژه به اجتماعي و شرايط روز باشد. در نتيجه

 آموز مطرح شود.ها و سخنان خود دانشبرداشت -0

 روز مبتال به جامعه تطبيق داده و مقايسه شود. نتايج از قالب جمالت مطرح شده در خطبه خارج شده و با مسائل -2

 گيري، كامال مرتبط با موضوع خطبه باشد.نتيجه -3

د، بلكه با رعايت سه اصل فوق، نمايگيري كلي، مهم نيست كه دانش آموز چند مورد به صورت تيتروار ذكر در نتيجه توجه :        

 .)در واقع كيفيت مد نظر است نه كميت( نمايد كافي است.گيري جامع و كامل كه حق مطلب را منتقل يك نتيجه
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 امتیاز(0دعای پایانی )-16

در يك سخنراني فصيح و بليغ الزم است خوب شروع كنيم، خوب ادامه دهم و خوب به پايان برسانيم. لذا در روز برگزاري  -

شادي روح شهدا و امام خميني   الشريف(،مسابقه، دعا براي سالمتي و تعجيل در ظهور امام عصر )عجل اهلل تعالي فرجه 

 الزامي است.  والدين و اساتيد،  سالمتي، طول عمر مقام معظم رهبري )مدظله العالي(،  )رحمه اهلل عليه(،

و در پايان  شود ثانيه مي 31امتياز( در هر  0باشد و عدم رعايت آن منجر به كسر ) دقيقه مي 01كنفرانس ارائه زمان : تذكر 

اجراي برنامه، زمان  8الزم به ذكر است در دقيقه  امتياز(، ديگر داوري صورت نخواهد گرفت. 2عالوه بر كسر ) 00دقيقه 

   د.شوآموز اعالم مي  مانده توسط مجري سالن  به دانش باقي
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 كاربرگ داوري رشته نهج البالغه 

 

 پايه تحصيلي:                      استان:                   نام و نام خانوادگي:                  

 موضوع تحقیق: شماره خطبه:

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز های ارزشیابی مالک ردیف

  2 تالوت قرآن، شعر متناسب با موضوع  السالم( )علیهنام و ياد خداوند و درود بر پيامبر و اهل بيت  1

  3 آراستگي ظاهر و رعايت پوشش مناسب اسالمي  0

  2 صفحه( در روز مسابقه  2ارائه كتبي متن كنفرانس )حداكثر  3

4 

کیفیت 

بیان 

 مطالب

 بیان کلیات )مقدمه( 

  2 معرفي خطبه )نام و شماره خطبه( 

  4 ذكر موضوعات فضاي حاكم بر خطبه انتخابي

  6 (2محدوديت ها)( و بيان 4پيشينه تحقيق )

  4 فرد از انتخاب اين خطبه يا فراز خطبه و هدف بيان انگيزه  اهداف و انگیزه

فصاحت و بالغت و 

استدالل و سیر 

 منطقی بیان

  02 روشن و واضح بودن ارائه مطالب 

  8 شيوايي و جذابيت بيان مطالب اصلي 

  8 تناسب مطالب با موضوع 

  3 مورد(  2بيان مفردات و واژگان محوري خطبه )

  4 منطقي موضوع  سيرنظم در گفتار و 

  6 مورد(  4استفاده از آيات و روايات و احاديث مرتبط )حداقل 

  6 مورد( 2ارائه پيشنهادهاي كاربردي و عملي مرتبط با موضوع خطبه)حداقل 

  8 ( امتياز 5نتيجه گيري كلي از تحقيق )( امتياز 3نتايج حاصل از تحقيق )

  2 دعاي پاياني

  81 شفاهي  امتياز

 21 كتبي  امتياز

 111 جمع كل امتيازات

 امتياز كسب شده:                                  نام و نام خانوادگي داور:                                       

 امضاء:             تاريخ:                                                           
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 اي / استاني مسابقه نهج البالغهكاربرگ معرفي نفرات برتر مرحله مدرسه

 

متوسطه 

 اول

 مالحظات امتیاز شماره ملی نام و نام خانوادگی پایه

     اول

     دوم

     سوم

متوسطه 

 دوم

     اول

     دوم

     سوم

     پيش دانشگاهي

 

 نام و نام خانوادگی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان

 امضاء                                                                                                                       
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 مسابقه صحيفه سجاديهحدود و محتواي 

 

مدرسه اي مرحله پايه تحصيلي دوره تحصيلي استاني مرحله    مرحله كشوري 

 متوسطه

 اول

 هفتم

 امام نامه زندگی از پرتویی

 ترجمه و (السالملیهع)سجاد

15  دعای  

سجادیه صحیفه  

 امام نامه زندگی از پرتویی

 دعاخوانی،، (السالملیهع)سجاد

 دعای وتوضیح شرح ، ترجمه

سجادیه صحیفه15  

 هشتم __

 امام نامه پرتویی زندگی

 ترجمه و (السالملیهع)سجاد

04 دعای  

سجادیه صحیفه  

 امام نامه پرتویی زندگی

 دعاخوانی،، (السالملیهع)سجاد

 دعای وتوضیح شرح ، ترجمه

سجادیه صحیفه04  

 نهم

 امام نامه زندگی از پرتویی

 ترجمه و (السالملیهع)سجاد

6 دعای  

سجادیه صحیفه  

 امام نامه زندگی از ییپرتو

 دعاخوانی، ،(السالملیهع)سجاد

 دعای وتوضیح شرح ، ترجمه

سجادیه صحیفه6  

 

 متوسطه

 دوم

 دهم

 امام نامه زندگی از پرتویی

 ترجمه و (السالملیهع)سجاد

 صحیفه 02دعای  12الی  1فراز 

 سجادیه

 امام نامه زندگی از پرتویی

 دعاخوانی، ،(السالملیهع)سجاد

الی  1فراز  وتوضیح شرح ، ترجمه

سجادیه صحیفه 02دعای  12  

 امام نامه زندگی از ییپرتو

 ، ترجمه دعاخوانی، ،(ع)سجاد

 12الی  1فراز  وتوضیح شرح

سجادیه صحیفه 02دعای   

 یازدهم

 امام نامه زندگی از پرتویی

 ترجمهو  (السالملیهع)سجاد

 صحیفه02 دعای 02 الی 11 فراز

 سجادیه

 امام نامه زندگی از پرتویی

 دعاخوانی، ،(السالملیهع)سجاد

 11 فراز وتوضیح شرح ترجمه،

سجادیه صحیفه02 دعای02 الی  

 امام نامه زندگی از پرتویی

 دعاخوانی،ترجمه، ،(ع)سجاد

 02 الی 11 فراز وتوضیح شرح

سجادیه صحیفه02 دعای  

 دوازدهم

 امام نامه زندگی از پرتویی

 ترجمه و (السالملیهع)سجاد

 صحیفه02 دعای32 الی 01 فراز

 سجادیه

 امام نامه زندگی از پرتویی

 دعاخوانی، ،(السالملیهع)سجاد

 01 فراز وتوضیح شرح ترجمه،

سجادیه صحیفه02 دعای32 الی  

 امام نامه زندگی از ییپرتو

 دعاخوانی،ترجمه، ،(ع)سجاد

 الی 01 فراز وتوضیح شرح

سجادیه صحیفه02 دعای32  

 

 تذكر: 

 استفاده از منابعی غیر از محتوای فوق در مراحل مسابقات ممنوع می باشد. -1

 تصمیم گیری در خصوص کاهش مقدار محتوای مسابقات مراحل مدرسه ای و استانی به عهده استان است. -0

 استانی برگزار گردد.جهت آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان ، پیشنهاد می شود مسابقات مرحله مدرسه ای نیز همانند مرحله  -3
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 داوري مسابقه صحيفه سجاديهآيين نامه 

ي نوبت اجراي برنامه كننده بايد دو قرعه انتخاب نمايد، يكي قرعهكيفيت اجراي برنامه در روز مسابقه بدين ترتيب است كه شركت

خود وقرار گرفتن در جايگاه، ابتدا اقدام به هاي كننده بعد از انتخاب قرعهي فراز يا فرازهاي دعا. در نتيجه شركتو ديگري قرعه

ي نامهخواند. پس از آن به صورت خالصه راجع به زندگيمعرفي خود نموده، سپس فراز يا فرازهاي معين شده را از روي برگه مي

 نمايد.قرعه را تشريح مي السالم( و كتاب نوراني صحيفه سجاديه توضيحاتي ارائه نموده و در نهايت، فراز يا فرازهايامام سجاد )عليه

 کیفیت حضور در صحنه شامل موارد ذیل می باشد: -1

امتياز( دارد )درخصوص خواهران كساني كه پوشش كامل و برتر را داشته باشد  3الف: رعايت موازين شرعي و پوشش اسالمي)

 امتياز( ميشود. 2گيرند(. در مجموع عدم رعايت اين بند منجر به كسر تا )امتياز كامل را مي

ثانيه از شروع برنامه ديگر  31گيرد كه بعد از امتياز( دارد و به كسي تعلق مي 3ب: آرامش، طمأنينه و تسلط بر جايگاه، كه )

مضطرب نبوده، لرزش صدا، حركات اضافي و ... نداشته و تا پايان برنامه اين شرايط را حفظ كند. در صورت عدم رعايت اين موارد تا 

 باشد.ياز( قابل كسر ميامت 2)

 به شرح ذیل دارد:امتیاز(  4حسن آغاز ) -0

بسنده  "صَلًي اهللُ عَلَي مُحَمًدٍ وَ آلِهِ ...  "و عبارت كوتاهي مثل  "بِسمِ اهللِ الرًحمنِ الرًحيم  "آموزي فقط به اگر دانش -

 گيرد.امتياز( به او تعلق مي 3نمايد )

 4الذكر را در قالب نظم، نثر يا متون عربي زيبايي هم بيان نمايد، امتياز كامل )هاي فوقآموزي عبارتچنانچه دانش -

 گيرد.امتياز( به او تعلق مي

الذكر جمالتي در قالب نظم، نثر يا متون عربي زيبا و مرتبط با موضوع دعا هاي فوقآموزي عالوه برعبارتچنانچه دانش -

 گيرد.تعلق مي امتياز( به او 4هم بيان نمايد، امتياز كامل )

امتياز( و يا  2آموزي كليه موارد را فقط به فارسي بيان كند )مثال بگويد: به نام خدا و با درود بر پيامبر و ...( )اگر دانش -

 گيرد.ميامتياز( به او تعلق  3بيان فارسي را در قالب نظم و نثر زيبا بيان كند، )

 : خوانی دعا-3

يابد: در وهله اول روخواني دعا و دارد كه به موارد زير اختصاص ميامتياز(  7) هكنند خواندن صحيح دعا توسط شركت :الف

اداي صحيح الفاظ و عبارات، بسيار مهم است. زيرا زبان عربي به شكلي است اگر يك فتحه يا كسره يا اداي حروف مراعات 

امتياز( و در  0اي را اشتباه ادا كند )اي كلمهكنندهكند. در نتيجه اگر در زمان مسابقه شركتها نيز تغيير مينشود معاني آن

امتياز( و در صورت اصالح فقط  5/1چنين اگر اشتباه در اداي اِعراب باشد )گردد. همامتياز( كسر مي 5/1صورت اصالح فقط )

ا از جايي شروع كنيم و چنين وقف و ابتدا بايد رعايت شود يعني در دعاخواني بايد جمالت رگردد. همامتياز( كسر مي 25/1)
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شود. لذا به جايي ختم نماييم كه معنا و مفهوم جمالت كامل باشد، در غير اين صورت معناي جمله تغيير يافته و يا ناقص مي

 .شودمي امتياز( 5/1عدم رعايت وقف و ابتدا در هر مورد منجر به كسر )

آهنگ و سبك خاص در دعا، صوت حزين است. در اين خصوص امتياز(: منظور از  3: با آهنگ و سبك خاص خواندن دعا )ب

 اوج و فرود مناسب توصيه مي گردد.  رعايت شروع،

بندي عبارات در هر فراز، مفهوم و ترجمه آن عبارات آموز شركت كننده با توجه به تقسيمامتياز(: دانش 6تسلط بر ترجمه ) :ج

 تر بخواند.عي كند معاني دعا را با طمأنينه و جذابيت هر چه تمامآموز سرا بيان كند. در بيان ترجمه نيز بايد دانش

 شود.امتياز( كم مي 25/1امتياز( و در صورت تصحيح ترجمه ) 5/1در هر مورد اشتباه ) -

 امتیاز( 8و صحیفه سجادیه  )  )علیه السالم(معرفی امام سجاد  -4

-امتياز( مي 6پردازد كه داراي )السالم( ميسجاد )عليهآموز به طور خالصه به معرفي شخصيت امام در اين قسمت دانش -

الزم به ذكر است كه در اين جا  باشد.امتياز( مي 2نمايد كه داراي )سجاديه را معرفي ميباشد و در ادامه كتاب صحيفه

 بايد نحوه شيوايي بيان و چگونگي ارائه مطالب مرتبط و اصلي نيز مورد توجه قرار گيرد.

دقيقه براي ارائه مطالب الزم است متسابق با توجه به فراز تعيين شده زمان خود را مديريت  01ت كوتاه با توجه به مد -

 ها.باشد، نه كميت آننمايد. لذا مهم كيفيت مطالب مي

 کیفیت بیان مطالب مرتبط با قرعه فرازهای دعا -5

سو و متناسب باشد و شرح موضوع دعا يكسان و همالف: بيان شرح موضوع و مفاهيم اصلي مرتبط: مطالب ارائه شده بايد با 

تواند مواردي از آيات، روايات و ادعيه ديگر را كه از نظر مفهوم و محتوا آموز ميانجام شده حول محور اصلي بحث باشد. دانش

 امتياز(. 05) مكمل بحث باشند را در متن اصلي خود بياورد

-آموز بايد به تيترهاي مهم اشاره كرده و مختصري از مطالب مهم آنانشچنانچه فراز مربوطه داراي شرح طوالني است، د -

هاي مهم را انتخاب و شرح دهد اما الزم است اشاره كند كه به علت طوالني كه تعدادي از بخشها را شرح دهد و يا آن

طالب و مديريت زمان كند. پس انتخاب مها را شرح داده و از كدام يك صرف نظر ميكدام بخش  بودن شرح و وقت كم،

 در اين بخش بسيار حائز اهميت است.

آموز كلمه يا مطلب خاصي را بدون جهت تكرار الزم به ذكر است تكرار به جهت تأكيد مطلب اشكالي ندارد اما اگر دانش -

 امتياز( از او كسر گردد. 5/1كند بايد )

 شامل استفاده از ابزارهاي فن بيان است.امتياز( دارد  7ب: شيوايي بيان، رسا بودن و جذابيت مطالب كه )

 موارد ياد شده زير از جمله مصاديق شيوايي و جذابيت بيان است:

 امتياز(. 3ها )ها و ترتيب آنروان و قابلفهم مطالب با رعايت ساختار جمله ارائه سليس، -



 

65 

 

 امتياز(. 2لحن بيان و ارتفاع مناسب صدا هر كدام يك امتياز دارند ) -

 يان كردن مطالب.با طمأنينه ب -

 شود.امتياز( مي 2مكث بي مورد و طوالني و عدم تسريع به موقع دركالم، منجر به كسر ) -

هايي چون مكث هنگام مرور كردن مطالب در ذهن، تكرار غير ضروري برخي جمالت و كلمات و ... از مصاديق كسر نمونه -

 متياز براساس ميزان مكث(.ا 5/1تا  25/1امتياز در اين بند خواهد بود. )هر مورد بين )

 .باشدهنگام اجراي برنامه استفاده از هرگونه يادداشت و جزوه ممنوع مي -

 امتياز(. 2استفاده به جا و مناسب از ابزارهاي فن بيان مانند حركت دستان، تقسيم نگاه و ... ) -

از مصاديق كسر امتياز در اين مواردي چون حركات اضافي و تصنعي دست و بدن، به يك نقطه نگاه مستمر داشتن و ... -

 بند است.

 امتياز( مي گردد. 6ج: استناد به آيات و احاديث مطرح در شرح دعا باعث كسب )

گيرد، امتياز( تعلق مي 6ها با موضوع مورد بحث، )مورد از آيات، روايات و احاديث به شرط تناسب آن 3در اين بخش با ذكر 

 باشد.امتياز( ديگر مربوط به كيفيت موارد مي 3)امتياز( آن مربوط به تعداد و  3كه )

و در صورت تصحيح  (امتياز 5/1)تواند شامل صحيح خواندن متن عربي آيه و روايت )در صورت عدم رعايت كيفيت مي -

 شود( باشد.كسر مي (امتياز 25/1)

فرازهاي انتخابي( و از نظر كيفي بايد مرتبط با گيري: اين بخش استنباط فرد از فرايند كلي شرح دعا بوده )نه فراز يا د: نتيجه

 اصل مهم است: 3گيري كلي توجه ويژه به امتياز( است. در نتيجه 8زندگي اجتماعي و شرايط روز باشد كه داراي )

 آموز مطرح شود.ها و سخنان خود دانشبرداشت -0

 به جامعه تطبيق داده و مقايسه شود.نتايج، از قالب جمالت مطرح شده در دعا خارج شده و با مسائل روز مبتال  -2

گيري جامع و اصل فوق، يك نتيجه 3بلكه با رعايت  آموز چند مورد ذكر نمايد،مهم نيست كه دانش  گيري كلي،در نتيجه توجه:

 كامل كه حق مطلب را منتقل نمايد كافي است. )در واقع، كيفيت مدنظر است، نه كميت(.

مانده مربوط به كيفيت امتياز( باقي 4گيري كرده باشدو )گيرد كه نتيجهتعلق مي امتياز( به متسابقي 4در مجموع ) -

 باشد.گيري مينتيجه

 8پيشنهاد متناسب با موضوع دعا كه جنبه كاربردي داشته باشد، الزم است ) 2هه پيشنهادات: در اين قسمت ذكر حداقل 

 امتياز(.
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كامل بر موضوع و تفكر و تأمل در مطلب )نه تيتروار و اقتباس شده(، آموز پيشنهادات خود را با مطالعه و اشراف دانش -

 ارائه نمايد.

يكي از پيشنهادات بايد درخصوص موضوع دعا و ديگري درخصوص رفع مهجوريت كتاب صحيفه سجاديه بوده و افزون بر  -

 مخاطبين نباشد(.آن پيشنهاد بايد عملي و قابليت اجرا داشته باشد )پيشنهاد خارج از توان و قدرت 

: در يك سخنراني فصيح و بليغ الزم است خوب شروع كنيم، خوب ادامه دهيم و خوب به پايان امتياز(2دعاي پاياني: )ي: 

شادي روح   الشريف(،برسانيم. لذا در روز برگزاري مسابقه، دعا براي سالمتي و تعجيل در ظهور امام عصر )عجل اهلل تعالي فرجه

-الزامي مي  العالي(، والدين و اساتيد،ي )رحمه اهلل عليه(، سالمتي و طول عمر مقام معظم رهبري )مدظلهشهدا و امام خمين

 باشد.

شود و  ثانيه مي 31امتياز ( در هر  0باشد و عدم رعايت آن منجر به كسر ) دقيقه مي 01 توضيحات حداكثر زمان ارائه  تذكر :

اجراي برنامه،  8الزم به ذكر است در دقيقه ، ديگر داوري صورت نخواهد گرفت. (امتياز 2)عالوه بر كسر  00در پايان دقيقه 

 آموز اعالم مي گردد.  مانده توسط مجري سالن به دانشزمان باقي
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 كاربرگ داوري مسابقه صحيفه سجاديه 

 

 پايه تحصيلي:          استان:                                                    نام و نام خانوادگي:  

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز هاي ارزشيابي مالک رديف

 كيفيت حضور در صحنه  1
  3  رعایت موازین شرعی و پوشش اسالمی

  3 آرامش و طمأنینه و تسلط بر جایگاه 

 حسن آغاز سخن  2
( و ائمه لی اهلل علیه و آله و سلمنام و یاد خدا، پیامبر )ص

 ( لیهم السالم)عمعصومین 
4  

 دعا خواني 3

  7 صحیح خوانی دعا
  3 با آهنگ و سبك خاص

  6 تسلط بر ترجمه 

4 
 و السالم(  )عليهمعرفي امام سجاد

 صحيفه سجاديه
  8 و صحیفه سجادیهالسالم( )علیهمعرفی اجمالی امام سجاد

5 
 كيفيت بيان مطالب

 فرازهاي دعاي مرتبط با قرعه

  15 موضوع و مفاهیم اصلی و مطالب مرتبطبیان شرح 
  7 شیوایی بیان، رسا بودن و جذابیت مطالب 

  6 استناد به آیات و احادیث مطرح در شرح دعا 
  8 نتیجه گیری 
 8 پیشنهادات 

 
 0 دعای پایانی

  81 جمع امتياز شفاهي 

  21 جمع امتياز كتبي 

  111  جمع كل )كتبي و شفاهي(

  امتياز كسب شده:                                                                         نام و نام خانوادگي داور:  

  امضاء:                               تاريخ:                                                                           
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 صحيفه سجاديه نفرات برتر مرحله مدرسه اي/ استاني مسابقه كاربرگ معرفي

متوسطه 

 اول

 مالحظات امتیاز شماره ملی نام و نام خانوادگی پایه

     هفتم

     هشتم

     نهم

متوسطه 

 مدو

     دهم

     یازدهم

     دوازدهم

 

 نام و نام خانوادگی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان

 امضاء                                                                                                                            
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 حدود و محتواي بخش دعاخواني مسابقه مداحي

 دوره تحصيلي
 ادعيه و زيارات مسابقه به تفکيک مراحل

 كشوري استاني مدرسه اي

 دوره اول متوسطه

 هشتم و نهم( )پايه هاي هفتم، 
 - و دعای کمیل لفرازهایی از دعای توس فرازهایی از زیارت عاشورا

 دوره دوم متوسطه

دهم، يازدهم و  هاي)پايه

 (دوازدهم

 فرازهایی از زیارت امین اهلل و دعای ندبه فرازهایی از زیارت عاشورا
فرازهایی از زیارت جامعه 

 کبیره

 

 آيين نامه داوري مسابقه مداحي : 

ي نوبت اجراي يكي قرعه  بايستي دو قرعه انتخاب نمايد،كيفيت اجراي برنامه در روز مسابقه بدين ترتيب است كه شركت كننده مي

خود را معرفي  برنامه وديگري قرعه ي فراز يا فرازهاي دعا يا زيارت نامه، در نتيجه شركت كننده بعد از قرار گرفتن در جايگاه، 

نمايد. الزم پس از آن برنامه مدح يا مرثيه خود را اجرا مي  سپس شروع به خواندن فراز دعا يا زيارت نامه مشخص شده نموده،  كرده،

 باشد.به ذكر است بخش دعا خواني از برنامه مدح يا مرثيه كامال جدا مي

 الف: دعا خوانی

جايي يا تغيير يك يا بيش از يك كلمه اعم از عبارت يا سطر )در هر جابه  اضافه،  امتياز(: در صورت حذف، 9صحيح خواني ) -0

 شود(.امتياز( كسر مي 0مورد )

 شود.امتياز( كسر مي 5/1در تمام موارد مذكور، در صورت اصالح پيش از تجديد نفس، فقط ): 1تذكر

ديل صداي كوتاه به صداي كوتاه ديگر، تبديل صداي كوتاه به اضافه و تبديل كردن صداها به يكديگر، مانند تب  ب: در صورت حذف،

اختالل در تلفظ تشديد، وصل به سكون،  هاي ضمير، حذف و اضافه كردن تشديد و تنوين،صداي كشيده و بالعكس و خطا در صله

 شود(.امتياز( كسر مي 75/1وقف به حركت و رعايت نكردن وقف به اسكان يا ابدال، حذف، اضافه يا تغيير حرف )هر مورد تا )

 شود.كسر مي امتياز( 5/1در صورت اصالح پيش از تجديد نفس، فقط )حداكثر تا   در تمام موارد مذكور، :2تذكر

 تكرار يك خطا در تمام موارد مذكور، موجب كسر مجدد امتياز به همان ميزان خواهد شد. :3تذكر

وقف )وصل و ابتدا(، تكرار بدون دليل عبارت و اضافه يا حذف كلمه يا عبارت و هاي امتياز(: عدم رعايت اولويت 3شروع و فرود ) -2

 گردد.امتياز( مي 5/1نهايتا، مكث طوالني و برهم زننده نظم دعا هر كدام منجر به كسر )

 اي باشد، موجب كسر امتياز نخواهد شد.اگر تكرار براي اصالح اغالط اعرابي، حرفي و كلمه تذكر:

 لحان اصوات و ا - ب

امتياز(: هر فردي از استعدادهاي خدادادي خاصي برخوردار است و بايد با تالش و كوشش استعداد نهفته خود را  5زيبايي صدا ) -

باشد. مهم اين نيست كه صحبت و آواز  آيد بيانگر نوع رفتار و سطح انرژي او مي شكوفا سازد. صدايي كه از دهان مداح بيرون مي

اشد، مهم اين است كه منحصر به فرد و مربوط به خودش باشد و نشان دهد كه او كيست و چه چيز مداح بهترين يا مشابه كسي ب

 خاصي در وجودش هست. 
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گويند اما اصطالح آوازي آن تحرير  تحرير همان چيزي است كه عوام به آن چهچهه مي امتياز(: 7استفاده درست از تحريرها ) -

هاي مختلف به  تواند شكل آيد و مي از عبور هوا و ارتعاش تارهاي صوتي به وجود مياست. در واقع تحرير صوتي آهنگين است كه 

خود بگيرد. از نظر تكنيكي تحريرها بايد داراي اين خصوصيات باشند: بدون خش، متعادل بودن از نظر شدت و ضعف، رواني و 

 ها و سرعت تحرير.  ناسب تحريرها از نظر كششبندي م حالت بودن، نگه داشتن اندازه استفاده از تحريرها و رعايت زمان خوش

و پاياني مناسب داشته باشد بايد پيش از خواندن، مطالب اوج   كه يك مداح شروع،براي اين امتياز(: 01اوج وفرود مناسب )شروع  -

بگيرد، مداحي را با نام خدا و كمك السالم( )عليهم آرامشِ خاطر و جسم داشته باشد، پيش از خواندن از ائمه تكرار كند، را تمرين و

 سازي شروع نكند، بعداز اتمام مداحي دعاكردن را فراموش نكند و ....  چيني و زمينهصفات مباركش آغازكند، مداحي را بدون مقدمه

امي است. مداح مقدمه، اوج و فرود. وجود مقدمه در آغاز مداحي الزكه عبارتند از: داراي سه مرحله  سرايييحهه يا مدمرثيمعموالً  -

-به سمت اوجرسد، كه در اينجا نبايد فوراً تُن صدا را باال ببرد، بلكه با صداي كوتاه شروع كرده، بعد  بعد از مقدمه به مرحله اوج مي

 رسد كه ي فرود مي را بيان كند. مداح بعد از مرحله اوج به مرحله خواندنو سپس تُن صدا را كامالً بلند كرده و اوج گيري رفته 

 الزم به ذكر است، تناسب بين شروع، اوج و فرود بايستي رعايت گردد.نبايد آن را طوالني كند. 

 در مورد سبك مداحي به بيان بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري امتياز(: 5)هاي سنتي( )استفاده از سبكسبك مداحي  -

هاي پيشكسوتان را بكلي كنار نگذارند؛ دست  كنم، شيوه به جوانها توصيه مي "فرمايند:  كنيم. ايشان مي كتفا ميالعالي( ا)مدظله

نكشند. من با نوآوري موافقم؛ نوآوري هيچ اشكالي ندارد؛ اما اگر بخواهيد در اين نوآوري كمال پيدا كنيد، بايستي اين نوآوري در 

شود مرتفع و إال يكي  اند، شما روي آن طبقه يك طبقه بسازيد ....؛ آن وقت بنا مي ساخته امتداد شيوه گذشتگان باشد. يك طبقه

ساخت، شما بيايي خراب كني، يك طبقه بسازي؛ يكي ديگر بيايد آن را كه شما ساختي، خراب كند، باز يك طبقه بسازد، هميشه 

اند، ياد  كه در اين كار از شما يك پيراهن بيشتر پاره كردههمان يك طبقه خواهيد ماند. محسنات اساتيد، پيشكسوتها و كساني را 

  "جوري درست بشود خوب است. هاي جديد، اين بگيريد و چيزي بر آن اضافه كنيد شيوه

هاي هر قالب  هاي شعري )قصيده، غزل، مثنوي، رباعي و دوبيتي و ....(، وزن شناخت شعر و قالب امتياز(: 8تلفيق لحن و شعر ) -

هاي شعري و همه و همه براي يك مداح امري ضروري است و بايد به اين نكته توجه كرد كه هر شعر و قالبي داراي  آرايهصنايع و 

هاي مختلف شعر جدا از معنايي كه در آن نهفته است، تأثير عاطفي متفاوتي دارند. هرقدر مداح با  ، و وزناستوزن و ريتم خاصي 

، نسبت به خودتواند از ظرفيت صداي خود استفاده كند و با تغيير در لحن  تر مي بهتر و صحيح شعر و علوم مرتبط با آن آشنا باشد،

و  تر عمل كند. توليد لحن و تُن صداهاي مختلف صداي مداح را زنده رساني به مجلس، موفق القاي مفاهيم مورد نظر شاعر و فيض

شود بايد با صدايي محكم و لحني حماسي و صدايي  فته ميالسالم( گ)عليهمكند. وقتي از شجاعت حضرت علي  حق شعر را ادا مي

 .ه بايد داراي حزن و اندوه باشدمرثيدرشت كلمات را بيان كرد. بعضي فرازهاي 

 مدح یا روضه  -ج

درخصوص انتخاب شعر و نثر مناسب بايد به دو مورد توجه كرد. يكي به مناسبت  امتياز(: 01انتخاب اشعار و متن مناسب ) -

گونه كه در روايات آمده است، شيعيان واقعي كساني هستند كه  ه يا مولودي ايام مسابقات را بخواند. همانمرثيخواندن، يعني مداح، 
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ون هستند و نكته ديگر كه بسيار مهم است و ما در اينجا به شاد و در غم و اندوه آنها محزالسالم( )عليهمبا شادي و سرور اهل بيت 

گويند.  خوانند و چه مي ها بايد بدانند چه مي مداح"فرمايند:  كنيم؛ ايشان مي استناد ميالعالي( )مدظله فرمايشات مقام معظم رهبري

را مورد مذمت قرار بدهيد و السالم( )عليهمگويند به ابتذال بكشيد و اسالم را قدح كنيد و اهل بيت  دهند و مي امروز هم پول مي

سرايي شود؛ اما  اي جمع شوند و يك ساعت براي آنها نغمه هزار نفر درجلسه شيعه را خراب كنيد. مبادا پانصدنفر، هزارنفر، گاهي ده

  "توانيد نكات زيادي را با شعر خوب منتقل كنيد... چيزي به آنها داده نشود. شما در اين يك ساعت مي

اگر مداح در بين خواندن به مطلب خاصي اشاره كرد بايد سند آن را ذكر كند تا  امتياز(: 01و بيان مستندات ) ولوديهيا م مرثيه -

هاي مداح را در جاي ديگري نقل كند، مدركش  هاي او اعتماد كنند و هم اگر شخصي خواست گفته هم شنوندگان بتوانند به گفته

 را بداند. 

. در مولودي خواني هرگونه خارج شدن از حيطه مولودي و است خواني گريز زدنيكي از فنون مداحي در مولودي گريز زدن: :تذكر

گويند مثالً در بيان اشاره به داستان والدت، مداح اشاره به  ه و غير آن را گريز زدن ميمرثياشاره به بعضي وقايع ديگر، اعم از 

مرثيه طوالني و به ها نبايد گريز به  باشد. توجه به اين نكته ضروري است كه در مولودياي از زندگاني يا شهادت نيز داشته  گوشه

اي خود، باقي  مستقل تبديل شود و مجلس جشن را به مجلس عزا تبديل كند، بلكه بايد در همان حالت انتزاعي و اشاره يك امر

 بماند. 

از امتيازهاي يك مداح خوب آن است كه سعي كند مطالبش را از قبل حفظ كند تا موقع خواندن دچار  امتياز(: 7حفظ اشعار ) -

تواند بعضي از اشعار يا تيتر مطالب را يادداشت كرده و همراه داشته باشد. ولي خواندن تمام مطالب از روي  اشكال نشود. البته مي

 حفظكنيم: مداحي كه از  شعر داراي محاسني است كه به آنها اشاره ميكاغذ يا كتاب كار صحيح و درستي نيست. همچنين حفظ 

تر  تر و مطمئن اش دارد؛ كسي كه شعر را از بر كرده است با خاطري آسوده خواند، تسلط بيشتري بر احوال خود و مستمع شعر مي

خواند،  اي مي مرثيهشود كه وقتي  گيرد و اضطرابش كمتر است؛ اگر مداح شعر را حفظ باشد موجب مي ميكروفون را در دست مي

 ه با شعري كه حفظ است، مطابقت پيدا كرد، آن شعر را بخواند و اثر بيشتري در مجلس به جا بگذارد و ....مرثيهرجا كه 

و  يك مداح خوب بايد بر موضوع و محتوا تسلط كافي داشته باشد. به طوري كه بداند در آغاز امتياز(: 7تسلط بر اجراي برنامه ) -

و در اوج و فرود چه مطالبي را بايد بيان كند. خالصه اينكه پيش از مداحي فكر نمايد كه چگونه مولودي يا چه مطالبي مقدمه 

 را آغاز كرده و چگونه ادامه و به پايان ببرد. مرثيه 

 اصول و فنون  -د

حفظ ظاهر براي مداح خيلي مهم است، چرا كه حالت الگو و سرمشق براي  امتياز(: 4وشش مناسب )موازين شرعي و پرعايت  -

بند و آرايشي استفاده نكند كه داراي نمادهاي غربي  ديگران دارد. پس مداح بايد لباس غيرمتعارف نپوشد و از لباس، انگشتر، گردن

 و نامشخص باشد. 
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اش را شروع كند بداند چند دقيقه وقت دارد،  ي قبل از اينكه برنامهشناس باشد. يعن وقت مداح بايد امتياز(: 4رعايت وقت مقرر ) -

دقيقه وقت دادند، در هر دو  31يا  3چنان ورزيده باشد كه اگر به او  ريزي براي مطالبش داشته باشد و آن كه طبق وقتش برنامه

 حالت بتواند بدون هيچ مشكلي بخواند. 

شود. الزم به  ثانيه مي 31امتياز( در هر  0و عدم رعايت آن منجر به كسر )باشد دقيقه مي 01اجراي كل برنامه حداكثر زمان تذكر: 

 گردد.  آموز اعالم مي اجراي برنامه، زمان باقيمانده توسط مجري سالن مسابقه، به دانش 8ذكر است در دقيقه 

الشريف(، فرجهل در ظهور امام عصر)عج اهلل تعاليسالمتي و تعجيروز برگزاري مسابقه مداحي، دعا براي  امتياز(: 4دعاي پاياني )

 باشد.  و پدران و مادران؛ الزامي ميالعالي( )مدظلهسالمتي و طول عمر مقام معظم رهبري اهلل عليه(، )رحمه شادي روح شهدا و امام

شادي بيشتري بر جلسه حاكم كند رعايت و در والدت،  حزن و اندوه در مصيبت، براي اينكه مداح بتواند  امتياز(: 7)تأثير در اجرا  -

طلب كند؛ سعي كند مصيبت وارد شده بر السالم( )عليهمچند نكته ضروري است: در ابتدا سوز و حال گريه را از خدا و معصومين 

ود بگيرد. كند، الاقل حالت گريه به خ ه گريه نميمرثيرا براي حضار مجسم كند؛ اگر خودش هنگام خواندن السالم( )عليهمامامان 

 از دل برآيد الجرم بر دل نشيند.   نچهخالصه آ
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 كاربرگ داوري رشته مداحي 

 

  : پایه تحصیلی                استان:                 نام و نام خانوادگی:                         

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز مالكهاي ارزشيابي موضوع مداحي

 دعا خواني
  9 خوانيصحيح

  3 شروع و فرود

 اصوات و الحان

  5 زيبايي صدا 

  7 استفاده درست از تحريرها 

  01 اوج و فرود مناسب شروع، 

  5 هاي سنتي  استفاده از سبك

  8 تلفيق لحن و شعر 

 مدح يا روضه

  01 انتخاب اشعار ومتن مناسب 

  01 روضه و بيان مستندات 

  7 حفظ اشعار 

  7 تسلط بر اجراي برنامه 

 اصول و فنون

  4 رعايت پوشش مناسب 

  4 رعايت وقت مقرر

  4 دعاي پاياني

  7 تأثير در اجرا 

  111 جمع كل

  كسب شده: امتياز                                                                                        نام و نام خانوادگي داور:        

  امضاء:                         تاريخ:                                                                          
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 مداحي اي / استاني مسابقهكاربرگ معرفي نفرات برتر مرحله مدرسه

 متوسطه اول

 مالحظات امتیاز شماره ملی نام و نام خانوادگی پایه

     هفتم

     هشتم

     نهم

 متوسطه دوم

     دهم

     یازدهم

     دوازدهم

 

 نام و نام خانوادگی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان

 امضاء                                                                                                                       
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 نماز : ج

 
 مسابقات اذان:

هاي داوري مندرج در كتاب نداي كاربر براساس آيين نامه و  اذان شفاهی و صحیح خوانی نماز  اين مسابقات در دو بخش،

 رحمت برگزار مي شود.

 آید.در رشته اذان فقط آزمون شفاهی بعمل می توجه:

 
 مسابقات احکام:

پسران  "مسابقات احكام ويژه دختران و پسران متوسطه اول از مرحله مدرسه اي تا استان كتاب احكام محتواي كتبي و عملي  -

 چاپ منادي تربيت "دختران آسمان  "و كتاب احكام  "آفتاب 

بز راه س "محتواي كتبي و عملي مسابقات احكام ويژه دختران و پسران متوسطه دوم از مرحله مدرسه اي تا استان كتاب احكام  -

 چاپ منادي تربيت "راه آسمان دختران  "و كتاب احكام  "پسران

سرفصل يا سؤاالت تعيين شده از رساله مراجع عظام كه در هر سال در سايت اقامه نماز   عالوه بر كتب مذكور، مرحله كشوري، -

 شود خواهد بود.اعالم مي

 

 مسابقات انشاي نماز:

تأليف استاد ارجمند جناب حجت االسالم محدثي خواهد بود كه  "هاي نگارش شيوه "جزوه آزمون كتبي مسابقه انشاي نماز از  -

 درسايت اقامه نمازوزارت آموزش و پرورش بارگذاري شده است.

 بايست به نوشتن انشاء با موضوعات مرتبط با نماز بپردازند .كنندگان ميشركت -

 شود.سابقات برگزار مينماز با شرايط مندرج در دستورالعمل مصحت قرائت  -

 )صحت قرائت، تجويد و فصاحت(صحيح خواني نماز

 امتیاز( 14صحت قرائت نماز )

 امتياز( كسر مي شود. 5/1امتياز( كسر مي شود و در صورت اصالح ) 0به ازاي هر غلط اعرابي يا كلمه اي ) -0

 امتياز( كسر مي شود. 5/1مورد )در هر  "ث ع، ذ، ح، غ، ص، ض،ط،ظ،"تلفظ غلط مخارج حروف خاص عربي  -2

امتياز( و در صورت  5/1تكرار غلط هاي اعرابي ، كلمه اي و تلفظ حروف در صورتي كه عينا تكرار شود براي بار اول ) تبصره:

 امتياز( كامل كسر مي شود. 0تكرارهاي بعدي )

 5/1در هر مورد ) "وحده ال "در  "هو"و كوتاه كردن حروف مدي مانند:  "شريك له"در  "ك"كشش حركات كوتاه مانند: -3

 امتياز( كسر مي شود.

 امتياز( كسر مي شود. 5/1وقف به حركت و وصل به سكون )مانند في الدنيا حسنه و في االخره( در هر مورد ) -4
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 ائت نماز.وتلفظ روان وحركات آنها براساس لهجه ي فصيح عربي و نداشتن تكلف هنگام قرفصاحت حروف وحركات: اداي حروف -5

بايد به صورت درشت و پرحجم )تفخيم( ادا شود و مابقي حروف بايد نازك )ترقيق( ادا  "خ، ق، غ، ض، ص، ط، ظ، ر "حروف  -6

 امتياز( كسر مي شود. 5/1شود و در صورت رعايت نكردن هر كدام )

در صورت رعايت نكردن هر كدام  كشش مدهاي واجب )مد متصل و الزم( و توازن مدهاي مستحب )مد منفصل( ضروري است و-7

 امتياز( كسر مي شود. 5/1)

 امتياز( در هر مورد مي شود. 5/1مشدد به ميزان دو حركت، باعث ) "م"و  "ن"عدم كشش حروف غنوي در  -8

 شود. امتياز( كسر مي 5/1حروف ساكن قلقله شود ويا بالعكس آن، ) "ق، ط، ب، ج، د "اگر در مواردي كه نبايد قلقله كرد،  -9

 امتیاز( 0صوت: )

 باشد.امتياز( بوده و شامل: عدم اضطراب، لرزش، خش، )دم و بازدم(، گرفتگي، صنعي بودن صدا، مي 0داراي )صافي صداوضوح و -0

 امتياز( و شامل مالحت و گيرايي صوت مي باشد. 0زيبايي صدا داراي ) -2

 امتیاز( 0لحن: )

 و شامل )تطابق لحن با معنا( است. امتياز( 0هماهنگي لحن و معنا داراي ) -0

 امتياز( بوده و شامل )توازن سرعت در طول قرائت نماز( است. 0نظم قرائت داراي ) -2

 

 آداب و نظم حركات نماز

 آداب و نظم حركات نماز )آرامش و طمأنينه، قيام، ركوع، سجود، قعود( -

 2مستحبات ذكر شده در توضيح المسائل مراجع معظم تقليد است و كال داراي )امتيازات هر يك از اين موارد براساس واجبات و  -

 امتياز( مي باشد.

 مواد مسابقات  اذان

 امتياز مواد رديف

 02 لحن 1

 32 تجوید و صحت قرائت اذان 2

 32 صوت 3

 02 صحیح خوانی نماز 4

 122 جمع امتیاز

 
 لحن:

 گردد.امتيازات و ضوابط براساس لحن عرب محاسبه ميمالك لحن در اذان، لحن عربي است و كليه  -

 تجوید:

كسر مي گردد و در صورت تكرار همان  امتياز( 0)به ازاي هر غلط تجويدي درجه يك مانند عدم رعايت مخارج و صفات و احكام  -

 شود.كسر مي امتياز( 3)كسر مي شود و در مجموع  امتياز( 0)غلط به ازاي هر مورد 
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با تشخيص  امتياز( 75/1 – 5/1، 25/1)به ازاي هر غلط تجويدي درجه دو مانند نقصان در صفات و احكام و ... به نسبت نقصان  -

 گردد.داور كسر مي

كشيدن حروف مدي ولو اين كه سبب نداشته باشند، به شرط رعايت توازن در تمامي اذان مانعي ندارد مانند كشيدن حرف الف  -

 لفظ جالله اهلل در جمله اهلل اكبر(.)حرف الف در 

 گردد.كسر مي امتياز( 2)به ازاي هر مورد نفس كشيدن در ميان هر عبارت  -

 صحت اذان:

 شود.كسر مي (امتياز 2)به ازاي هر غلط اعرابي و حرفي  -

 شود.كسر مي از(امتي 3)اي )كم يا اضافه كردن كلمه يا بيش از يك غلط اعرابي در كلمه( به ازاي هر غلط كلمه -

در مجموع كسر  (امتياز 3)گردد و در صورت تكرار غلط اعرابي كسر مي امتياز( 0)در اغالط اعرابي درصورت اصالح با يك نفس  -

 گردد.مي

 (امتياز 06)و چنانچه بيش از دو عبارت تكرار شود  (امتياز 4)در صورت حذف يا اضافه كردن عبارات اذان به ازاي هر عبارت  -

  گردد.كسر مي

 عبارات اذان

  

 

  

 حَيّ علي الصّلوه

 يّ علي الصّلوهحَ

 حَيّ علي الفالح

 حَيّ علي الفالح

 حَيّ علي خَير العمل

 حَيّ علي خَير العمل

 اَهللُ اَكبر

 اَهللُ اَكبر

 ال اِله اِال اهلل

 ال اِله اِال اهلل

 اَهللُ اَكبر

 اَهللُ اَكبر

 اَهللُ اَكبر

 اَهللُ اَكبر

 ان ال اِله ااِل اهللاَشهدُ 

 اَشهدُ ان ال اِله ااِل اهلل

 اَشهدُ اَنّ محمّداً رَسولُ اهلل

 اَشهدُ اَنّ محمّداً رَسولُ اهلل

 وليّ اهلل اًاَشهدُ اَنّ عليّ

 وليّ اهلل اًاَشهدُ اَنّ عليّ
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 تذكر:

 مالك اداي حدود و عبارات اذان براساس نظر هيئت محترم داوران است. -

 شود.اضافه نمودن جمالتي از عبارات اذان در ابتدا، فواصل يا انتها، باعث كسر امتياز مي حذف يا -

 دانش آموزان اهل سنت مي توانند اذان را به شيوه ي خاص خود بگويند. -

 دانش آموزان بايد از بيان مقدمات و موخرات اذان و اذكار مستحبي ديگر خودداري نمايند. -
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(امتياز 31داوري تجويد و صحت قرائت اذان )حداكثر  كاربرگ  

 استان:  پايه:  دوره:  نام و نام خانوادگي:

 موارد اشتباه موارد رديف

  نمره منفی( 0تا  1اغالط اعرابی و حرفی )هر مورد  1

  نمره منفی( 3تا  1اغالط کلمه ای )هر مورد  2

  نمره منفی( 4اغالط عبارتی )هر مورد  3

  نمره منفی( 1تا  05/2اغالط تجویدی )هر مورد  4

  نمره منفی( 4حذف یا اضافه کردن عبارت )هر مورد  5

  نمره منفی( 0نفس کشیدن )هر مورد  6

  جمع كسر امتياز

  جمع امتياز كسب شده

 امتياز به حروف:      امتياز به عدد:

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگي داور:
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(امتياز 21) داوري لحن مسابقات اذان كاربرگ  

 استان:                             پايه:          دوره:       نام و نام خانوادگي:

 توضيحات امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

   3 رعایت حالت مناسب در شروع و فرود 1

   4 رعایت همگونی آهنگ و عدم خروج از ردیف صدا و آهنگ 2

   0 رعایت سرعت متناسب در طول اجرا 3

   3 هماهنگی و تطبیق کامل تحریرها و مصنوعی نبودن آنها 4

   3 بدون تكلف اجرا کردن اذان و حاالت ظاهری موذن 5

   3 تقلیدی نبودن اذان مشروط به برخورداری از کیفیت مناسب 6

7 
ترغیب  )تذکر، دعوت، ایجاد حاالت و احساسات متناسب با متن اذان

 و تشویق(
0   

   21 جمع كل

     امتياز به حروف:     امتياز به عدد:

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگي داور:
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 (امتياز 31)داوري صوت مسابقات اذان  كاربرگ

 پايه:   دوره:   نام و نام خانوادگي:    

 ه:مدرس     استان:    

 توضيحات امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

   5 ارتفاع صدا 1

   7 رسایی و قوت صدا 2

   5 وضوح و صافی صدا 3

   5 طنین و زیبایی صدا 4

   3 نرمی و انعطاف صدا 5

   5 کمیت و کیفیت تحریرها 6

   31 جمع كل
  امتياز به حروف:     امتياز به عدد:      

 

  امضاء:    نام و نام خانوادگي داور:    

 

 ، ميزان اوج صدا كه در اذان از اهميت زيادي برخوردار است. "فاصله زير و بم صدا  " ارتفاع صدا: -

 .رسايي و قوت صدا و استمران آن پايان اذان -

 وضوح و نرمي صدا: عدم اضطراب، لرزش، خش، شهيق، زفير، گرفتگي و خيشومي بودن صدا. -

 پرده اي به پرده ي ديگر.نرمي و انعطاف پذيري صدا: توانايي و سرعت انتقال صوت از  -

ت و كيفيت تحريرها: منظور از كميت تحريرها سرعت و تعداد تحريرها در واحد زمان است نه تعداد آن در طول اذان، هر چه ميك -

 تعداد تحريرها در زمان واحد بيشتر باشد، امتياز آن بيشتر است و منظور از كيفيت تحريرها، توازن و تناسب آن است.
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 امتياز(  14اوري صحت قرائت، تجويد و فصاحت نماز)د كاربرگ

 پايه:   دوره:    نام و نام خانوادگي:

 ه:مدرس     استان:

 امتيازات منفي به ازاء هر مورد موارد رديف

  -1 غلط اعرابی یا کلمه ای 1

  -5/2 در صورت اصالح 2

-5/2 تلفظ غلط حروف 3   

-5/2 کشش حرکات کوتاه 4   

-5/2 حروف مدی کوتاه کردن 5   

-5/2 وقف به حرکت 6   

-5/2 وصل به سكون 7   

-5/2 عدم لحن عربی قرائت نماز 8   

-5/2 تفخیم و ترقیق 9   

-5/2 مد و غنه 11   

-5/2 ه و سكونلقلق 11   

   جمع امتيازات منفي

   امتياز كسب شده

   امتياز نهايي
  امتياز به حروف:    امتياز به عدد:

 

  امضاء:   نام خانوادگي داور:نام و 
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 آزمون صحيح خواني نماز

 امتياز( 6داوري صوت و لحن و آداب و نظم حركات نماز ) كاربرگ

 پايه:                دوره:               نام و نام خانوادگي:           

     :مدرسه               استان:                             

 امتيازات كسب شده حداكثر امتياز موارد رديف

 امتياز 2صوت 
  1 وضوح و صافی صدا

  1 زیبایی صدا

 امتياز 2لحن 
  1 هماهنگی لحن و معنا

  1 نظم قرائت

آداب و نظم حركات 

 امتياز 2نماز 

  1 آرامش و طمأنینه

  05/2 قیام

  05/2 رکوع

  5/2 سجود

  6 جمع امتيازات كسب شده

  امتياز به حروف:       امتياز به عدد:      

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگي داور:     
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 احکام -2

مسابقات احكام در سه مرحله مدرسه اي،  استاني و كشوري به منظور آشنايي دانش آموزان با احكام و التزام علمي و عملي آنان  -

 شود.برگزار ميو كسب معارف و توانمندي هاي الزم در اين رشته 

 

 نوع آزمون و مواد مسابقات احکام

 امتياز مواد مسابقات رديف

 02 آزمون کتبی 1

 02 صحیح خوانی نماز 2

 62 آزمون عملی 3

 111 جمع امتيازات

 

 آزمون كتبي 

 د.دگرم چاپ منادي تربيت، تعيين ميمحتواي آزمون كتبي تا مرحله كشوري كتب احكا -

 متناسب با دوره تحصيلي برگزار خواهد شد. 0و  1کتب آبشار رحمت آزمون كتبي دانش آموزان اهل سنت از  -

 

 صحيح خواني نماز

به صورت شفاهي خواهد بود و هر يك از دانش آموزان شركت كننده درمسابقات، يك نماز سه ركعتي  "صحيح خواني  "آزمون  -

 خوانند.را به صورت عملي و به طور كامل مي 
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 (امتياز 61)داوري آزمون عملي مسابقات احکام كاربرگ

 پايه:    دوره:   نام و نام خانوادگي:

    :مدرسه     استان:                

 توضيحات امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

   32 صحت انجام عمل 1

   15 رعایت آداب و مستحبات و زیبایی عمل 2

   15 پاسخ به سواالت 3

   61 جمع كل

  امتياز به حروف:       امتياز به عدد:               

 

 امضاء:     نام و نام خانوادگي داور:             

 

 

 مواد و امتيازات مسابقات انشاي نماز

 امتياز مواد مسابقات رديف

 02 کتبی 1

 02 صحیح خوانی نماز 2

 62 انشای نماز 3

 111 جمع امتيازات

 

 انشاي نماز:

 صفحه تدوين شود. 5و حداكثر در  A4بايست به صورت خوانا و خوش خط و حداقل در دو صفحه انشاي ارسالي درهر مرحله مي -

در هر مرحله ابداع، نوآوري، نگارش زيبا و رعايت اصول ويرايشي از مواردي مي باشند كه در امتيازدهي داوران حائز اهميت  -

 خواهند بود.

 باشد.اي ارزشيابي از انشاي نماز دانش آموزان براساس مندرجات جدول فرم داوري ميمعياره -
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 داوري مسابقه انشاي نماز كاربرگ

 پايه:       دوره:    نام و نام خانوادگي:              

 ه:مدرس                    استان:

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز معيارهاي ارزشيابي رديف

  5 مقدمه 1

  12 وسعت دید و گستره تفكر 2

  12 کیفیت نظم و ارتباط منطقی مطالب 3

  5 سادگی و روانی در بیان موضوع 4

  5 نوآوری و خالقیت 5

  5 بهره گیری از اصطالحات و ترکیبات ادبی بدیع و تازه 6

  12 کیفیت جمع بندی مطالب و نتیجه گیری 7

  12 ویرایشتوجه به قواعد نگارش و  8

  61 جمع امتياز
  امتياز به حروف:     امتياز به عدد:               

  امضاء:    نام و نام خانوادگي داور:               
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 آموزان دانش

  و اتيسم كم توان ذهني
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 اتيسمآموزان كم توان ذهني و ي دانشهاي مسابقات قرآن، عترت و نماز ويژهنمايه رشته

 امتياز نحوه ي برگزاري دوره رشته رديف

 122 شفاهی ابتدایی حفظ قرآن كريم 1

2 
قرائت تحقيق و ترتيل 

 قرآن كريم( روخواني )

 متوسطه اول
 122 شفاهی

 متوسطه دوم

 احکام 3

 امتیاز(42کتبی) ابتدایی

 امتیاز(02صحیح خوانی نماز)

 امتیاز( 12احكام عملی)

 متوسطه اول 72

 متوسطه دوم

 اذان )ويژه ي پسران( 4
 امتیاز(62اجرای عملی اذان) متوسطه ی اول

 امتیاز(02صحیح خوانی نماز)
82 

 متوسطه ی دوم

 انشاي نماز 5
 امتیاز( 82نویسی) ءانشا متوسطه ی اول

 امتیاز(02صحیح خوانی نماز)
122 

 متوسطه ی دوم

 نهج البالغه 6
 امتیاز( 02آزمون کتبی) متوسطه ی اول

 امتیاز( 32ارائه کنفرانس)
52 

 متوسطه ی دوم

 صحيفه ي سجّاديه 7
 امتیاز( 02آزمون کتبی) متوسطه ی اول

 امتیاز( 32ارائه کنفرانس)
52 

 متوسطه ی دوم
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 الف: قرآن

 :شرایط برگزاری مسابقات قرآن

برگزار  ي تحصيلي به تفكيك پايه (دوره ها ي اول متوسطه و دوم متوسطهابتدايي، )مسابقه در تمامي دوره ها ي تحصيلي  -

 مي شود.

 شود.ي روخواني، مسابقه برگزار ميي اول و دوم متوسطه در رشتههاي حفظ و در دورهدر مقطع ابتدايي در رشته -

 (.2و  0 يهاي شمارهحفظ و روخواني، به صورت شفاهي مي باشد.)كار بر  يآزمون هر دو رشته -

 باشد.مي (متيازا 011)هاي حفظ و روخواني هر كدام امتيازات رشته -

آموزان ارزيابي به سه سوره از قرآن كريم را به صورت قرعه انتخاب نموده و از دانش هاي مشخص شده،داوران از بين سوره -

 عمل آورند.

 د.صورت روخواني قرآن اجرا مي گرده ب آموزان كم توان ذهني و اتيسمبراي دانشقرائت تحقيق و ترتيل  توجه:

 (ي حفظ قرآنرشته) ي ابتداييدوره

 نام سوره ها پايه

 چهارم

 )ودانش آموزان توانمند پايه هاي پايين تر(
 کوثر و ناس عصر، توحید، حمد،

 کوثر ، ناس وعصر نصر، توحید، حمد، پنجم

 قدرعصر و کوثر، ناس، نصر، توحید، حمد، ششم

 

 ي حرفه اي)رشته ي روخواني(اول متوسطه 

 نام سوره ها پايه

 و فلق قدر کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، هفتم

 کافرونفلق و  ،قدر کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، هشتم

 و مسدکافرون  فلق، ،قدر کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، نهم

 دوم متوسطه ي حرفه اي)رشته ي روخواني(

 سوره ها نام پايه

 قدر، مسد و قریش فلق، کافرون، کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، دهم

 قریش و  فیل قدر، مسد، فلق، کوثر، ناس، عصر،کافرون، نصر، توحید، حمد، يازدهم

 فیل و تكاثر قریش، قدر، مسد، فلق، کافرون، کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، دوازدهم
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 احکام ب: مسابقات

 شرایط برگزاری مسابقات احكام:

 شود.برگزار مي ي تحصيليبه تفكيك پايه (دوم متوسطهو ي اول هاابتدايي، دوره)هاي تحصيليمسابقه در تمامي دوره -

 شود.بخش كتبي و عملي برگزار مي مسابقه در دو در تمامي دوره ها، -

 باشند.اي ميسؤاالت آزمون كتبي به صورت چند گزينه -

 .گيردعملي مورد آزمون قرار ميكتبي و خواني نماز به صورت صحيحو احكام  ها،دورهدر تمامي  -

و در مجموع  (امتياز 41) و آزمون كتبي  (امتياز 01) نماز ، احكام عملي(امتياز21) امتيازات بخش عملي صحيح خواني نماز -

-هاي پنجم، ششم و دورهپايهبراي  4و كاربر  شماره  پايه چهارمبراي دانش آموزان  3)كاربر  شماره  باشد.مي (امتياز 71)

 مي باشد(.متوسطه اول و دوم هاي 

 در نظر گرفته شده است. (امتياز 41)و در مجموع  (امتياز 2) الؤس باشد كه براي هرمي سؤال 21كتبيتعداد سؤاالت آزمون  -

 پاسخ هاي اشتباه، نمره منفي ندارند. -

ي انجام ي متوسطه ي اول نحوه، در دوره(5)كاربر  شماره وضو  گرفتن يابتدايي نحوهي در بخش احكام عملي در دوره -

 .(7كاربر  شماره ) ومي دي متوسطهو در دوره (6)كاربر  شماره  تيمم

بايست متناسب )مربيان پرورشي مي باشد.مي 0و  1کتب آبشار رحمت آموزان اهل تسنن محتواي آزمون احكام براي دانش  -

  آموزان جهت مسابقات همكاري نمايند(.توان ذهني و اتيسم نسبت به آماده نمودن دانشآموزان كمدانشبا 

 

 ي ابتداييي  احکام ، دورهمحتواي مسابقه

 منبع موارد پايه

 چهارم

  نماز دو رکعتی

 مبطالت وضو -نحوه ی گرفتن وضو

 شرایط لباس نماز گزار

 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی چهارم

 پنجم

  نماز سه رکعتی

 -مبطالت وضو -نحوه ی وضو گرفتن

 شرایط مكان نماز گزار

 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی پنجم

 

 ششم

 

  نماز سه رکعتی

 و مكان  شرایط لباس -نحوه ی گرفتن وضو

   -نمازمبطالت  -نماز گزار

 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی ششم
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 اول متوسطه ي حرفه اي

 منبع موارد پايه

 هفتم

  نماز چهار رکعتی

 تیمم
 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی هفتم

 هشتم

  نماز چهاررکعتی

 قضا نماز –نماز جماعت -تیمم
 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی هشتم

 

 نهم

 

  نمازچها ر رکعتی

 -قضا نماز –نماز جماعت -تیمم

 مسافر نماز

 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی نهم

 

 

 متوسطه ي حرفه ايدوم 

 

 

  

 منبع موارد پايه

 دهم

  نماز چهار رکعتی

 روزه -غسل
 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی دهم

 يازدهم

  نماز چهاررکعتی

 اسالم در حجاب حدود –روزه –غسل 

 (1مرجعیت و تقلید)

 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی یازدهم

 

 دوازدهم

  نمازچها ر رکعتی

 اسالم در حجاب حدود –روزه –غسل 

 (0مرجعیت و تقلید)

 نمازاحكام و آموزش 

 پایه ی دوازدهم
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 آموزان پسر(ي دانش)ويژه اذان ج:

 :شرایط برگزاری مسابقات اذان

 شود.برگزار ميي تحصيلي به تفكيك پايهدو دوره اول و دوم متوسطه  مسابقه در -

 شود.برگزار مي)عملي( خواني نمازو صحيح اذان عملياجراي  بخش مسابقه در دو -

 ، نماز چهار رکعتیي دوممتوسطه يو براي دوره نماز سه رکعتیي اول ي متوسطهدر بخش صحيح خواني نماز براي دوره -

 .(4)كاربر  شماره ي  گيردمورد ارزيابي قرار مي

 هاي )كاربر  باشدمي (امتياز 81)و در مجموع  (امتياز 21) خواني نمازصحيح وبخش (امتياز 61)امتيازبخش اجراي عملي اذان -

 (.8 و4شماره 

 

 

 محتواي مسابقات اذان

 منبع موارد رديف

  نمازاحكام  و آموزش  صحیح خوانی نماز 1

 آموزش اذان جلد اول و دوم اجرای عملی اذان 2

 

 

 اول متوسطه 

 منبع موارد رديف

 نمازاحكام و آموزش  رکعتی( چهار)نماز صحیح خوانی نماز 1

 آموزش اذان جلد اول اجرای عملی اذان 2

 

 متوسطه  دوم

 منبع موارد رديف

 نمازاحكام و آموزش  صحیح خوانی نماز)نماز چهار رکعتی( 1

 جزوه آموزش اذان جلد دوم اجرای عملی اذان 2
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 انشاي نماز  :د

 شرایط برگزاری مسابقات انشای نماز:

 شود.ي تحصيلي برگزار ميتفكيك پايهي اول و دوم متوسطه به دو دوره مسابقه در -

 شود.برگزار مي "نماز صحيح خواني "عملي  نويسي و آزمونءبخش انشا مسابقه در دو -

 .(4)كاربر  شماره ي  گيردمورد ارزيابي قرار مي ، نماز چهار رکعتیخواني نماز در بخش صحيح -

 (امتياز 011)و در مجموع  (امتياز 21) "نماز خواني صحيح "عملي  و بخش آزمونِ (امتياز 81) "نويسيءانشا "امتيازات بخش  -

 (.9و 4يشماره هاي  كاربر )باشدمي

 "نماز و ارتباط با خدا "، "بركات نماز " ،"نماز و صبر " ، "نماز و آرامش " موضوعاتنويسي، داوطلبان يكي از ءدر بخش انشا -

 كنند  .را به دلخواه انتخاب ميو...   "نماز و انضباط "و  "هاي خدا نماز و نعمت "، 

 باشد.نويسي، يك ساعت ميءمدت زمان در نظر گرفته شده براي انشا -

 

 

 محتواي مسابقات انشاي نماز

 منبع موارد رديف

 نمازاحكام وآموزش  عملیآزمون  1

 ......................... نویسیءانشا 2

 

 اول متوسطه ي دوره

 منبع موارد رديف

 نماز احكام و آموزش رکعتی(چهارصحیح خوانی نماز)نماز  1

 ......................... انشا نویسی 2

 

 متوسطه  دومي دوره

 منبع موارد رديف

 نمازاحكام وآموزش  صحیح خوانی نماز)نماز چهار رکعتی( 1

 .........................  نویسیانشاء 2
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 : نهج البالغههـ

 مسابقات نهج البالغه:شرایط برگزاری 

 شود.ي تحصيلي برگزار ميدوم متوسطه به تفكيك پايه وي اول دو دوره مسابقه در -

 شود.برگزار مي و  اجراي كنفرانس مسابقه به صورت آزمون كتبي -

 اي مي باشد.سؤاالت آزمون كتبي به صورت چند گزينه -

 در نظر گرفته شده است. (امتياز 0)ال ؤباشد كه براي هرسسؤال مي21كتبي تعداد سؤاالت آزمون -

 هاي اشتباه نمره منفي ندارند.پاسخ -

برداشتي از آن را  حداكثردر  دو صفحه  را انتخاب نموده و بخشي از محتوابه دلخواه موظفند آموزان كنفرانس، دانش در بخش -

در نظر گرفته شده است  (امتياز 31) براي اين بخشبه صورت تايپ شده، قبل از ارائه ي كنفرانس تحويل داوران دهند. 

 (. 01)كاربر  شماره ي 

 . )از روخواني متن خودداري شود.(نمايد مراجعهخالصه متن انتخابي خود  بهآموز مجاز است در زمان اجراي كنفرانس دانش -

 و در مجموع (امتياز 31) ")خالصه نويسي و بيان شفاهي( ارائه كنفرانس "و بخش (امتياز 21) "آزمون كتبي "امتيازات بخش -

 باشد.مي (امتياز 51)

 

 باشد.الزامي مي  01نكات مطرح شده در كاربر   شماره ي جهت نگارش متن كنفرانس رعايت  *توجه:

 محتواي مسابقات نهج البالغه

 منبع موارد رديف

 تفكیك پایه ها به نهج البالغهآموزش  آزمون کتبی نهج البالغه 1

2 
همراه ارائه مكتوب ) به ارائه کنفرانس

 متن کنفرانس(
................................................... 
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 اول متوسطه ي حرفه اي

 منبع محتواي آزمون پايه

 (ها خطبه)اول فصل و مقدمه هفتم
  )پایه ی هفتم(آموزش نهج البالغه 

 

 فصل دوم)نامه ها(و  (ها خطبه)اول فصل ،مقدمه هشتم
  )پایه ی هشتم(آموزش نهج البالغه 

 

 نهم
 و فصل دوم)نامه ها(، (ها خطبه)اول فصل ،مقدمه

 فصل سوم )کلمات کوتاه(

  )پایه ی نهم(آموزش نهج البالغه 

 

 

 دوم متوسطه ي حرفه اي

 منبع محتواي آزمون پايه

 (ها خطبه)اول فصل ومقدمه  دهم
  )پایه ی دهم(آموزش نهج البالغه 

 

 يازدهم
فصل دوم)نامه و  (ها خطبه)اول فصل ،مقدمه

 ها(

  )پایه ی یازدهم(آموزش نهج البالغه 

 

 دوازدهم
 فصل دوم)نامه ها(، (ها خطبه)اول فصل ،مقدمه

 فصل سوم )کلمات کوتاه(و 

  )پایه ی دوازدهم(آموزش نهج البالغه 

 

 

 و: مسابقات صحيفه ي سجّاديه

 : سجّادیهی صحیفه تشرایط برگزاری مسابقا

 شود.ي تحصيلي برگزار ميدوم متوسطه به تفكيك پايه وي اول دو دوره مسابقه در -

 شود.برگزار مي و اجراي كنفرانس مسابقه به صورت آزمون كتبي -

 د.نباشاي ميسؤاالت آزمون كتبي به صورت چند گزينه -

 در نظرگرفته شده است. (امتياز 0)ال ؤباشد كه براي هرسسؤال مي21كتبي تعداد سؤاالت آزمون -

 هاي اشتباه نمره منفي ندارند.پاسخ -

 برداشتي از آن را  را انتخاب نموده و ي سجّاديهصحيفه يكي از دعا هايبه دلخواه موظفند آموزان كنفرانس، دانش در بخش -

در نظر  (امتياز 31) بخشبراي اين  قبل از ارائه ي كنفرانس تحويل داوران دهند. حداكثردر  دو صفحه به صورت تايپ شده،

 (. 01)كاربر  شماره ي  گرفته شده است
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آموز مجاز است به خالصه متن انتخابي خود مراجعه نمايد. )الزم به ذكر است از روخواني متن در زمان اجراي كنفرانس دانش -

 خودداري شود.(

 

 باشد.مي (امتياز 51) و در مجموع (امتياز 31) "ارائه كنفرانس"و بخش (امتياز 21) " آزمون كتبي"امتيازات بخش  -

 باشد.الزامي مي  01ي شماره جهت نگارش متن كنفرانس رعايت نكات مطرح شده در كاربر    *توجه:

 

 ي سجّاديهمحتواي مسابقات صحيفه

 منبع موارد رديف

 به تفكیك پایه ها ی سجّادیهصحیفهآموزش  آزمون کتبی صحیفه ی سجّادیه 1

2 

به همراه ارائه مكتوب  )ارائه کنفرانس
 متن کنفرانس(

 
 

 

 اول متوسطه ي حرفه ايدوره ي 

 منبع محتواي آزمون پايه

 هفتم

 )ع(ی امام سجّادزندگی نامه
 صحیفه ی سجّادیه

 در هنگام شب و روزدعا 

 ی سجّادیهصحیفهآموزش 
 )پایه ی هفتم(

 هشتم

 ی امام سجّاد )ع(زندگی نامه
 ی سجّادیهصحیفه

 هنگام شب و روزدر دعا 
 پناه بردن به خدا از بداخالقی و کارهای ناپسند یدعا

 دعا در حق همسایگان و دوستان

 ی سجّادیهصحیفهآموزش 
 )پایه ی هشتم(

 نهم

 ی امام سجّاد)ع(زندگی نامه
 ی سجّادیهصحیفه

 در هنگام شب و روزدعا 
 پناه بردن به خدا از بداخالقی و کارهای ناپسند

 همسایگان و دوستاندعا در حق 
 دعای امام سجّاد)ع( درماه رمضان

 اد)ع( روز عید قربان و جمعهدعای امام سجّ

 ی سجّادیهصحیفهآموزش 
 )پایه ی نهم(
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 ايي حرفهمتوسطه

 منبع محتواي آزمون پايه

 دهم

 ی امام سجّاد )ع(زندگی نامه

 ی سجّادیهصحیفه

 رفتار پسندیدهی امام سجّاد)ع( در مورد اخالق و دعا

 ی سجّادیهصحیفهآموزش 

 هم(د)پایه ی 

 يازدهم

 ی امام سجّاد )ع(زندگی نامه

 ی سجّادیهصحیفه

 دعای امام سجّاد)ع(در مورد اخالق و رفتار پسندیده

 دعا در حق پدر و مادر

 ونددعا در مورد طلب خیر از خدا

 ی سجّادیهصحیفهآموزش 

 هم(یازد)پایه ی 

 دوازدهم

 ی امام سجّاد )ع(نامهزندگی 

 ی سجّادیهصحیفه

 دعای امام سجّاد)ع( در مورد اخالق و رفتار پسندیده

 دعا در حق پدر و مادر

 ونددعا در مورد طلب خیر از خدا

 و روز جمعهدعای امام سجّاد)ع( در روز عید فطر

 )ع( برای از بین رفتن غم و اندوهدعای امام سجّاد

 ی سجّادیهصحیفهآموزش 

 (دوازدهم ی )پایه
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هاي داوريكاربرگ  
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1ي كاربرگ شماره  

 

 ي حفظ قرآن كريم كاربرگ داوري مسابقه

 امتياز 111 - دوره ي ابتدايي)گروه كم توان ذهني( 

 (21) امتياز اعراب امتياز(21) تلفظ صحيح كلمه و حروف امتياز(61) حفظ آيه
راهنمایی در شروع 

 -0موردآیه)به ازای هر 

 امتیاز(

 راهنمایی در بین آیه

 -1)به ازای هر مورد

 امتیاز(

 فوری اصالح 

 -5/2)به ازای هر مورد

 امتیاز(

عدم اصالح )به ازای هر 

 امتیاز( -1مورد

 فوریاصالح 

 -5/2)به ازای هر مورد

 امتیاز(

عدم اصالح )به ازای هر 

 امتیاز( -1مورد

 

 

 

 

 

 

 

     

   جمع امتيازمنفي:
   كسب شده: امتياز

 شود.امتیار کسر می(5/2)ها الزم بوده و به ازای هر مورد فراموشی گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در ابتدای سوره *

 *اسامی سه سوره ی انتخاب شده در پایین کاربرگ هر دانش آموز مكتوب گردد.

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:

 پایه :     نام دوره:                                    نام مدرسه:                        

 به حروف:....................  :  .....................                          عددجمع امتیازبه 

 :امضای داور     نام و نام خانوادگی داور:
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 2ي كاربرگ شماره

 

 قرآن كريم   (روخوانيقرائت تحقيق و ترتيل )ي كاربرگ داوري مسابقه

 امتياز 111 -اي )گروه كم توان ذهني(ي حرفهي اول و دوم متوسطهدوره

 امتياز( 11) ساير موارد امتياز( 45تلفظ صحيح كلمه و حروف) (امتياز 45) اعراب
 فوریاصالح 

 -5/2)به ازای هر مورد

 امتیاز(

عدم اصالح )به ازای 

 امتیاز( -1هر مورد

 فوریاصالح 

 -5/2ازای هر مورد)به 

 امتیاز(

عدم اصالح )به ازای 

 امتیاز( -1هر مورد

شروع مناسب)گفتن 

و بسم ...اعوذباهلل 

 امتیاز0(..اهلل

رعایت وقف در پایان 

 امتیاز 4 آیات

 یر بكث/تكرامعدم

 امتیاز  4کلمه   مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       جمع امتياز منفي:

       امتياز كسب شده:

       جمع امتيازات: 

ها الزم بوده و به ازای هر سوره *** گفتن یك اعوذ باهلل ... در شروع تالوت کافی است ولی گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در ابتدای

 شود.امتیار کسر می (5/2)مورد فراموشی

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:

 پایه :   دوره:                                              نام مدرسه:                                                       

 :.................... به حروف       :  .....................                          عددجمع امتیازبه 

 امضای داور:                                            نام و نام خانوادگی داور:   
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 3ي كاربرگ شماره

 ركعتي دو كاربرگ داوري صحيح خواني نماز

 امتياز 21 – )پايه چهارم ابتدايي(

 

 امتيازات كسب شده امتيازات موارد رديف

  0 رعایت ترتیب مراحل نماز 1

2 
 نمره کسر شود( 5/2اصالح بعد از تذکر)به ازای هر مورد اشكال در صورت  اعراب

 کسر شود( امتیاز 1 )در صورت عدم اصالح بعد از تذکر
4 

 

3 
 کسر شود( امتیاز 5/2)به ازای هر مورد در صورت اصالح بعد از تذکر تلفظ صحیح

 کسر شود( امتیاز 1)در صورت عدم اصالح بعد از تذکر
4 

 

  3 قرائت حمد و سوره 4

  5/1 ذکر رکوع 5

  5/1 سجده 6

  1 قنوت 7

  5/1 تشهد 8

  5/1 سالم 9

  21 جمع امتياز

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:

 پایه :      وره:                    د                                                  نام مدرسه: 

 .................... به حروف:    :  .....................                           عددبه  جمع امتیاز

 نام و نام خانوادگی داور:                                               امضای داور:

  



 

102 

 

 4 يكاربرگ شماره

 ركعتي  سه و چهار كاربرگ داوري صحيح خواني نماز

 امتياز21 - (حرفه اي يي اول و دوم متوسطه، دورهپايه ي پنجم، ششمي ابتدايي دوره)ويژه ي 

 

 امتيازات كسب شده امتيازات موارد رديف

  0 رعایت ترتیب مراحل نماز 1

2 
 کسر شود( امتیاز 5/2)به ازای هر مورد اشكال در صورت اصالح بعد از تذکر اعراب

 کسر شود( امتیاز 1)در صورت عدم اصالح بعد از تذکر
4  

3 
 کسر شود(امتیاز  5/2تلفظ صحیح)به ازای هر مورد در صورت اصالح بعد از تذکر

 کسر شود(امتیاز  1)در صورت عدم اصالح بعد از تذکر
4  

  0 قرائت حمد و سوره 4

  5/1 ذکر رکوع 5

  5/1 سجده 6

  1 قنوت 7

  1 تسبیحات اربعه 8

  5/1 تشهد 9

  5/1 سالم 11

  21 جمع امتياز

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:

 پایه :             دوره :                                                       نام  مدرسه:  

 .................... به حروف:    :  .....................                            عددجمع امتیازبه 

 امضا ی داور:                                         نام و نام خانوادگی داور:      
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 5ي كاربرگ شماره

 (وضو) احکام عملي كاربرگ داوري 

 امتياز 11  -(ي ابتداييدوره)ي ويژه 

 امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

  می شود(رکس امتیاز 5/2)به ازای هر مورد اشتباه  امتیاز  4 رعایت ترتیب مراحل وضو 1

  می شود( رکس امتیاز 5/2)به ازای هر مورد اشتباه  امتیاز 6 صحت وضو 2

  

 آموز:نام و نام خانوادگی دانش

 پایه :           دوره :                                                             نام  مدرسه:  

 به حروف:....................               :  .....................               عددبه  جمع امتیاز

 نام و نام خانوادگی داور:                                               امضای داور:
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 6ي كاربرگ شماره

 (تيمم) احکام عملي كاربرگ داوري 

 امتياز 11 – (ي اولمتوسطه يدوره)ي ويژه

 

 شدهامتياز كسب  امتياز موارد رديف

  (شودر میکس امتیاز 5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز )  5 رعایت ترتیب مراحل تیمم 1

  (شودمیر کس امتیاز 5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز ) 5  صحت تیمم 2

  

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:

 پایه :       دوره :                                                                  نام  مدرسه:  

 .................... :  .....................                              به حروف:عددبه  جمع امتیاز

 نام و نام خانوادگی داور:                                            امضا ی داور:
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 7ي كاربرگ شماره

 (تيمم وضو و) عملي حکاما كاربرگ داوري 

 امتياز 11 – (ي دوممتوسطهي دوره)ي ويژه 

 امتياز 5 گرفتن وضو: ينحوه

 امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

  (می شودرکس امتیاز 5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز )  0 رعایت ترتیب مراحل وضو 1

  (می شود رکس امتیاز 5/2مورد اشتباه ه ازای هر امتیاز)ب 3 صحت وضو 2

 

 امتياز 5ي انجام تيمم: نحوه 

 امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

  (شودمی رکس امتیاز  5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز )  0 رعایت ترتیب مراحل تیمم 1

  (شودمی رکس امتیاز 5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز ) 3 صحت تیمم 2

 و نام خانوادگی دانش آموز:نام 

 پایه :   دوره :                                                                 نام  مدرسه:  

 به حروف:....................           جمع امتیازبه نمره:  .....................                        

 امضا ی داور:                                               نام و نام خانوادگی داور:   
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 8ي كاربرگ شماره

 ي اجراي اذان كاربرگ داوري مسابقه

 امتياز 61 -آموزان پسر(دانش يويژه)

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز معيار ارزشيابي رديف

  5 به قبله/آرامش روباال بردن دست تا گوش ها،ایستادن  رعایت آداب اذان گویی: 1

  12 ننمودن عباراتکم یا اضافه  2

  12 فرازهای اذانننمودن  جابجا 3

  12 غلط اعرابی  نداشتن 4

  12 عدم راهنمایی در شروع یا ادامه ی اذان گویی 5

  5 شیوایی در شروع و فرود اذان 6

  5 رسایی، قوت صدا و استمرار آن تا پایان اذان 7

  5 عدم اضطراب/لرزش/ گرفتگی صدا صدا:وضوح  نرمی  8

 .......... 62 جمع امتياز

  61 اجراي عملي اذانامتياز 

  21 امتياز صحيح خواني نماز

  81 امتياز نهايي

 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                      

 پایه :     دوره:                                                                      نام مدرسه:

 .................... :  .....................                              به حروف:عددبه نهایی  جمع امتیاز

 امضای داور:       نام و نام خانوادگی داور:                                                
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 9ي كاربرگ شماره

 امتياز 81 -ي انشاي نمازكاربرگ داوري مسابقه

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز معيار ارزشيابي رديف

  5 مقدمه 1

  15 وسعت دید و گستره ی تفكر 2

  10 و ارتباط منطقی مطالب نظمکیفیت  3

  8 سادگی و روانی در بیان موضوع 4

  8 نوآوری و خالقیت 5

  8 یری از اصطالحات و ترکیبات ادبی بدیع و تازهگه ربه 6

  10 کیفیت جمع بندی مطالب و نتیجه گیری 7

  10 توجه به قواعد نگارش و ویرایش 8

  82 جمع امتياز

  81 امتياز كتبي 

  21 امتياز( 21امتياز صحيح خواني نماز)

  111 امتياز( 111)امتياز نهايي

 

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                               

 پایه :                            دوره:                                                                               نام مدرسه:        

 :  .....................                          به حروف:....................عددبه نهایی  جمع امتیاز       

 امضای داور:                                                   نام و نام خانوادگی داور:       
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 11ي كاربرگ شماره

 امتياز 31 -ي سجّاديه البالغه و صحيفههاي نهجارائه كنفرانس رشتهكاربرگ داوري 

 موضوع كنفرانس:  ................

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز مالک ارزشيابي رديف

1 

( و اهل لوات اهلل علیه و آله و سلمنام و یاد خدا و درود بر پیامبر)ص -

 (السالملیهم)ع بیت

 آیات قرآن کریم به استعانت -

 شعر متناسب با موضوع -

 

0 

 

 

  3 آراستگی ظاهر و رعایت پوشش مناسب اسالمی 2

  0 ی کتبی متن کنفرانسارائه 3

  0 شروع مناسب 4

  6 مطالب وضوح و جذابیت در بیان 5

  6 استفاده از آیات، روایات و احادیث مرتبط 6

  5 نتیجه گیری 7

  4 دعای پایانی 8

  31 امتياز ارائه كنفرانس

  21 امتياز كتبي

  51 جمع امتياز

 

 آموز:                                      نام و نام خانوادگی دانش

 پایه :                                             دوره:                                                                                  نام مدرسه:

 .................... :  .....................                              به حروف:عددبه  جمع امتیاز

 امضای داور:                                             نام و نام خانوادگی داور:
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 آموزاندانش

 ي شنواييسيب ديدهآ
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 ي شنواييآسيب ديده آموزاني دانشن، عترت و نماز ويژهآهاي مسابقات قرنمايه رشته

 امتياز نحوه ي برگزاري دوره رشته رديف

 قرآن کریممكتوب  حفظ  1

 ابتدایی

 اول یمتوسطه 02 کتبی

 دوم یمتوسطه

 احكام 2

 امتیاز(42) کتبی ابتدایی

 امتیاز(02) مازنصحیح خوانی 

 امتیاز( 12) احكام عملی

 اول یمتوسطه 72

 دوم یمتوسطه

 نهج البالغه 3

 امتیاز( 02) آزمون کتبی اول یمتوسطه

 انتخابی وضوعمكتوب مارائه 

 امتیاز( 02)

42 
 ی دوممتوسطه

 ی سجّادیهصحیفه 4

 امتیاز( 02) آزمون کتبی ی اولمتوسطه

 انتخابی وضوعمكتوب مارائه 

 امتیاز( 02)

42 
 ی دوممتوسطه
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 الف: قرآن

 شرایط برگزاری مسابقات قرآن:

 شود.برگزار مي( دوم متوسطه واول  هايو دوره ابتدايي) هاي تحصيليمسابقه در تمامي دوره -

 شود.برگزار مي)بصورت مكتوب( كريم  قرآن ي حفظي قرآن كريم فقط در رشتههاي تحصيلي مسابقهدر تمامي دوره -

 آزمون به چند گزينه اي مي باشد. -

 در نظر گرفته شده است. (امتياز 0)ال ؤسوال مي باشد كه براي هر س 21تعداد سواالت آزمون  -

 

 

 

 محتواي مسابقات قرآن كريم  به تفکيک دوره ي تحصيلي:

 ي ابتدايي، دورهي حفظ قرآنرشته

 نام سوره ها پايه

 کوثر و ناس عصر، توحید، حمد، هاي پايين تر( دانش آموزان توانمند پايه )و چهارم

 کوثر، ناس و عصر نصر، توحید، حمد، پنجم

 عصر وکافرون کوثر، ناس، نصر، توحید، حمد، ششم

 

 

 رشته ي حفظ قرآن كريم ، دوره ي اول متوسطه

 نام سوره ها پايه

 مسد فلق و کافرون، کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، هفتم

 مسد و  فیل فلق، کافرون، کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، هشتم

 فیل و قدر فلق، مسد، کافرون، کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، نهم
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 رشته ي حفظ قرآن كريم  ، دوره ي دوم متوسطه

 نام سوره ها پايه

 فیل، قدر و ضحی فلق، مسد، کافرون، کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد، دهم

 ماعون شمس  و ضحی، فیل، قدر، فلق، مسد، کوثر، ناس، عصر،کافرون، نصر، توحید، حمد، يازدهم

 تین شرح و همزه ، ماعون، شمس، ضحی، فیل، قدر، فلق، مسد، کافرون، ناس، عصر، کوثر،  نصر، توحید، حمد، دوازدهم

پيش 

 دانشگاهي

 ،تین، شرح همزه ، ماعون، شمس، ضحی، فیل، قدر، مسد، فلق، کافرون، کوثر، ناس، عصر، نصر، توحید، حمد،

 تكاثر و قارعه

 

 

 احکام ب: مسابقات

 شرایط برگزاری مسابقات احكام:

 شود.برگزار مي (دوم متوسطه وي اول هادوره و ابتدايي)هاي تحصيلي مسابقه در تمامي دوره -

 شود.بخش كتبي و عملي برگزار مي مسابقه در دو ها،در تمامي دوره -

 باشد.اي ميسؤاالت آزمون كتبي به صورت چند گزينه -

 گيرد.صحيح خواني  نماز به صورت عملي و كتبي مورد آزمون قرار مياحكام  و  ها،در تمامي دوره -

 در نظر گرفته شده است.( امتياز 2) الؤس باشد كه براي هرمي لاسؤ 21 تعداد سؤاالت آزمون -

 پاسخ هاي اشتباه،  نمره منفي ندارند. -

و در  (امتياز 41) و آزمون كتبي (امتياز 01)مقدمات نماز  ، احكام عملي(امتياز21) خواني نمازامتيازات بخش عملي صحيح -

  (.5 و 4 و 3 و 2 و 0ي هاي شمارهكاربر ) باشدمي (امتياز 71)مجموع 

ي دوم  ي متوسطهانجام تيمم و در دورهي اول ي متوسطهوضو، در دوره انجام صحيحدر بخش احكام عملي در دوره ي ابتدايي  -

 گيرد.و تيمم مورد ارزيابي قرار ميوضو  انجام صحيح

مي باشد. آزمون احكام  و نماز از اين منبع  0و  1ب آبشار رحمت کتمحتواي آزمون احكام براي دانش آموزان اهل تسنن   -

-ديده شنوايي نسبت به آماده نمودن دانشآموزان آسيببايست متناسب با دانش)مربيان پرورشي مي طراحي گرديده است.

   آموزان جهت مسابقات همكاري نمايند(.
 

 

 

 



 

113 

 

 ي تحصيلي:واي مسابقات احکام به تفکيک دورهمحت

 

 ي ابتداييدوره

 منبع موارد پايه

 چهارم
 ذهنی(توانآموزان کمی دانشآموزش نماز)ویژه نماز دو رکعتی

 ذهنی(توانآموزان کمی دانشاحكام)ویژه وضوی جبیره ایو  مبطالت وضو، نحوه ی گرفتن وضو

 پنجم
 آموزش نماز نماز سه رکعتی

 احكام شرایط لباس نمازگزارو  ایوضوی جبیره، مبطالت وضو ،نحوه ی وضو گرفتن

 

 ششم

 

 آموزش نماز نماز سه رکعتی

 ،ایوضوی جبیره، مبطالت وضو، نحوه ی وضو گرفتن

 لباس و مكان  نماز گزارشرایط 
 احكام

 

 

 ي اول متوسطهدوره

 منبع موارد پايه

 هفتم
 آموزش نماز نماز چهار رکعتی

 احكام حدود حجاب در اسالم -تیمم

 هشتم
 آموزش نماز نماز چهاررکعتی

 احكام قضا نماز ، نماز جماعت، حدود حجاب در اسالم  ،تیمم

 نهم

 آموزش نماز نمازچها ر رکعتی

 احكام مسافر نماز ،قضا نماز ،نماز جماعت، حدود حجاب در اسالم  ،تیمم
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ي دوم متوسطه دوره  

 منبع موارد پايه

 دهم
 آموزش نماز نماز چهار رکعتی

 احكام روزه -غسل

 يازدهم
 آموزش نماز نماز چهاررکعتی

 احكام مرجعیت و تقلید -روزه –غسل 

 دوازدهم
 نمازآموزش  نمازچها ر رکعتی

 احكام خمس -مرجعیت و تقلید – روزه –غسل 
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 : نهج البالغهج

 شرایط برگزاری مسابقات نهج البالغه:

 شود.ي تحصيلي برگزار ميدوم متوسطه به تفكيك پايه وي اول دو دوره مسابقه در -

 شود.ميبرگزار البالغه( مكتوب موضوع انتخابي )نهج رائهو  ا مسابقه به صورت آزمون كتبي -

 اي مي باشد.سؤاالت آزمون كتبي به صورت چند گزينه -

 در نظر گرفته شده است. (امتياز 0)ال ؤباشد كه براي هرسسؤال مي21تعداد سؤاالت آزمون -

 هاي اشتباه نمره منفي ندارند.پاسخ -

بصورت كتبي در محتواي نهج البالغه را انتخاب و  يكي از موضوعاتآموز به دلخواه ، دانشمكتوب متن انتخابي رائهادر بخش  -

 (. 6كاربر  شماره ي )دهد ارائه ميدقيقه  21مدت حداكثر  ب A4يك برگه 

 (امتياز 41) و در مجموع (امتياز 21) "ارائه مكتوب موضوع انتخابي "و بخش (امتياز 21)  " آزمون كتبي "امتيازات بخش  -

 باشد.مي

 

 باشد:رعايت نكات ذيل الزامي ميمكتوب موضوع انتخابي جهت نگارش متن  *توجه:

 السالم(نام و ياد خدا و درود بر پيامبر اكرم )صلوات اهلل عليه وآله وسلم( و ائمه اطهار)عليهم -

 مقدمه و شروع مناسب داشته باشد.رود انتظار مي -

 بين مطالب نظم و ارتباط منطقي وجود داشته باشد. -

 ان داشته باشد.نگارش ساده و رو -

 مطالب واضح و شفاف نگاشته شود. -

 از آيات و روايات مرتبط با موضوع استفاده شود. -

 گيري با دعاي پاياني مطلب را به اتمام رساند.در انتها پس از نتيجه -

 

 محتواي مسابقات نهج البالغه

 منبع موارد رديف

 آزمون کتبی نهج البالغه 1
ی اول آموزان دوره)ویژه دانش جلد اول آموزش نهج البالغه

 ی دوم متوسطه(آموزان دورهوجلد دوم)ویژه دانش متوسطه(

2 
 مكتوب موضوعارائه 

 نویسی()برداشت دانش آموز و خالصه
 محتوای نهج البالغه
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 اول متوسطه ي دوره

 منبع محتواي آزمون پايه

 (ها خطبه)اول فصل و مقدمه هفتم

 فصل دوم)نامه ها(و  (ها خطبه)اول فصل ،مقدمه هشتم ی اول متوسطهآموزان دورهدانشآموزش نهج البالغه ویژه 

 نهم
 و فصل دوم)نامه ها(، (ها خطبه)اول فصل ،مقدمه

 فصل سوم )کلمات کوتاه(

 

 دوم متوسطه ي دوره

 منبع محتواي آزمون پايه

 (ها خطبه)اول فصل ومقدمه  دهم

 فصل دوم)نامه ها(و  (ها خطبه)اول فصل ،مقدمه يازدهم ی دوم متوسطهآموزان دورهآموزش نهج البالغه ویژه دانش

 دوازدهم
 فصل دوم)نامه ها(، (ها خطبه)اول فصل ،مقدمه

 فصل سوم )کلمات کوتاه(و 

 

 : صحيفه ي سجّاديهد

 : ی سجّادیهصحیفه تشرایط برگزاری مسابقا

 شود.ي تحصيلي برگزار ميدوم متوسطه به تفكيك پايه وي اول دو دوره مسابقه در -

 شود.برگزار ميمكتوب موضوع انتخابي )صحيفه سجٌاديه(  رائهو  ا مسابقه به صورت آزمون كتبي -

 اي مي باشد.سؤاالت آزمون كتبي به صورت چند گزينه -

 شده است.در نظر گرفته  (امتياز 0)ال ؤباشد كه براي هرسسؤال مي21تعداد سؤاالت آزمون -

 هاي اشتباه نمره منفي ندارند.پاسخ -

بصورت كتبي را انتخاب و  صحيفه سجٌاديهمحتواي  يكي از موضوعاتآموز به دلخواه ، دانشمكتوب متن انتخابي رائهدر بخش ا -

 (. 6كاربر  شماره ي )دهد ارائه ميدقيقه  21حداكثر  بمدت  A4در يك برگه 

 (امتياز 41) و در مجموع (امتياز 21) "ارائه مكتوب موضوع انتخابي "و بخش (امتياز 21)  " آزمون كتبي "امتيازات بخش  -

 باشد.مي
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 ي سجّاديهمحتواي مسابقات صحيفه

 منبع موارد رديف

 آزمون کتبی صحیفه ی سجّادیه 1
ی اول آموزان دورهجلد اول )ویژه دانش ی سجّادیهآموزش صحیفه

 ی دوم متوسطه(آموزان دوره)ویژه دانش جلد دوم و متوسطه(

2 
 ارائه موضوع مكتوب

 آموز و خالصه نویسی()برداشت دانش
 ی سجّادیهصحیفهمحتوای 

 

 

 اول متوسطه ي دوره

 منبع محتواي آزمون پايه

 هفتم

 )ع(ی امام سجّادزندگی نامه

 صحیفه ی سجّادیه

 دعا به وقت صبح و شام

ی آموزش صحیفه

 یسجّادیه ویژه

 یآموزان دورهدانش

 اول متوسطه

 هشتم

 ی امام سجّاد )ع(زندگی نامه

 ی سجّادیهصحیفه

 دعا به وقت صبح و شام

 پناه بردن به خدا از بداخالقی و کارهای ناپسند یدعا

 نهم

 ی امام سجّاد)ع(زندگی نامه

 ی سجّادیهصحیفه

 دعا به وقت صبح و شام

 ناپسندپناه بردن به خدا از بداخالقی و کارهای 

 دعا در حق همسایگان و دوستان

 دعای امام سجّاد)ع( درماه رمضان

 دعای امام سجاد)ع( روز عید قربان و جمعه
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 متوسطهي دوم دوره

 منبع محتواي آزمون پايه

 دهم

 ی امام سجّاد )ع(زندگی نامه

 ی سجّادیهصحیفه

 ی امام سجّاد)ع( در مورد اخالق و رفتار پسندیدهدعا

 ی سجّادیهآموزش صحیفه

 آموزانویژه دانش

 ی دوم متوسطهدوره

 يازدهم

 ی امام سجّاد )ع(زندگی نامه

 ی سجّادیهصحیفه

 دعای امام سجّاد)ع(در مورد اخالق و رفتار پسندیده

 دعا در حق پدر و مادر

 دوازدهم

 ی امام سجّاد )ع(زندگی نامه

 ی سجّادیهصحیفه

 مورد اخالق و رفتار پسندیدهدعای امام سجّاد)ع( در 

 دعا در حق پدر و مادر

 دعا در مورد طلب خیر از خدا

 دعای امام سجّاد)ع( در روز عید فطر

 )ع( برای از بین رفتن غم و اندوهدعای امام سجّاد
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هاي داوريكاربرگ  
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 1ي كاربرگ شماره

 ركعتي دو كاربرگ داوري صحيح خواني نماز

 امتياز 21 – ابتدايي()پايه چهارم 

 

 امتيازات كسب شده امتيازات موارد رديف

  0 رعایت ترتیب مراحل نماز 1

2 
 نمره کسر شود( 5/2)به ازای هر مورد اشكال در صورت اصالح بعد از تذکر اعراب

 کسر شود( امتیاز 1 )در صورت عدم اصالح بعد از تذکر
4 

 

3 
 کسر شود( امتیاز 5/2اصالح بعد از تذکر)به ازای هر مورد در صورت  تلفظ صحیح

 کسر شود( امتیاز 1)در صورت عدم اصالح بعد از تذکر
4 

 

  3 قرائت حمد و سوره 4

  5/1 ذکر رکوع 5

  5/1 سجده 6

  1 قنوت 7

  5/1 تشهد 8

  5/1 سالم 9

  21 جمع امتياز

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:

 پایه :      وره:                    د                                                  نام مدرسه: 

 .................... به حروف:    :  .....................                           عددبه  جمع امتیاز

 امضای داور:     نام و نام خانوادگی داور:                                          

 

 

را حذف و امتیاز آن را در سایر بندهای )کاربرگ  3و  0آموز بند داورمجاز است متناسب با وضعیت گفتار دانش تذكر:

 ( تقسیم نماید. 1شماره 
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 2 يكاربرگ شماره

 ركعتي  سه و چهار كاربرگ داوري صحيح خواني نماز

 امتياز21 - (ي اول و دوم متوسطههادوره، ي ابتدايي پايه ي پنجم، ششمدوره)ي ويژه

 

 امتيازات كسب شده امتيازات موارد رديف

  0 رعایت ترتیب مراحل نماز 1

2 
 کسر شود( امتیاز 5/2)به ازای هر مورد اشكال در صورت اصالح بعد از تذکر اعراب

 کسر شود( امتیاز 1)در صورت عدم اصالح بعد از تذکر
4  

3 
 کسر شود(امتیاز  5/2هر مورد در صورت اصالح بعد از تذکرتلفظ صحیح)به ازای 

 کسر شود(امتیاز  1)در صورت عدم اصالح بعد از تذکر
4  

  0 قرائت حمد و سوره 4

  5/1 ذکر رکوع 5

  5/1 سجده 6

  1 قنوت 7

  1 تسبیحات اربعه 8

  5/1 تشهد 9

  5/1 سالم 11

  21 جمع امتياز

 آموز:نام و نام خانوادگی دانش 

 پایه :             دوره :                                                       نام  مدرسه:  

 .................... به حروف:    :  .....................                            عددجمع امتیازبه 

 امضا ی داور:                 نام و نام خانوادگی داور:                              

 

 

را حذف و امتیاز آن را در سایر بندهای )کاربرگ  3و  0آموز بند داورمجاز است متناسب با وضعیت گفتار دانش تذكر:

 ( تقسیم نماید. 0شماره 
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 3ي كاربرگ شماره

 (وضو) احکام عملي كاربرگ داوري 

 امتياز 11  -(ي ابتداييدوره)ي ويژه 

 امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

  می شود(رکس امتیاز 5/2)به ازای هر مورد اشتباه  امتیاز  4 رعایت ترتیب مراحل وضو 1

  می شود( رکس امتیاز 5/2)به ازای هر مورد اشتباه  امتیاز 6 صحت وضو 2

  

 آموز:نام و نام خانوادگی دانش

 پایه :           دوره :                                                             نام  مدرسه:  

 :  .....................                              به حروف:....................عددبه  جمع امتیاز

 نام و نام خانوادگی داور:                                               امضای داور:
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 4ي كاربرگ شماره

 )تيمم( احکام عملي كاربرگ داوري 

 امتياز 11 – (متوسطهاول  يدوره)ي ويژه

 

 امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

  (شودر میکس امتیاز 5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز )  5 رعایت ترتیب مراحل تیمم 1

  (شودمیر کس امتیاز 5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز ) 5  صحت تیمم 2

  

 نام و نام خانوادگی دانش آموز:

 پایه :       دوره :                                                                  نام  مدرسه:  

 .................... :  .....................                              به حروف:عددبه  جمع امتیاز

 خانوادگی داور:                                            امضا ی داور:نام و نام 
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 5ي كاربرگ شماره

 و تيمم( وضو) احکام عملي كاربرگ داوري 

 امتياز 11 – (متوسطهدوم ي دوره)ي ويژه 

 امتياز 5 گرفتن وضو: ينحوه

 امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

  (می شودرکس امتیاز 5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز )  0 رعایت ترتیب مراحل وضو 1

  (می شود رکس امتیاز 5/2ه ازای هر مورد اشتباه امتیاز)ب 3 صحت وضو 2

 

 امتياز 5ي انجام تيمم: نحوه 

 امتياز كسب شده امتياز موارد رديف

  (شودمی رکس امتیاز  5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز )  3 رعایت ترتیب مراحل تیمم 1

  (شودمی رکس امتیاز 5/2به ازای هر مورد اشتباه امتیاز ) 0 صحت تیمم 2
 

 و نام خانوادگی دانش آموز:نام 

 پایه :   دوره :                                                                 نام  مدرسه:  

 به حروف:....................           جمع امتیازبه نمره:  .....................                        

 امضا ی داور:      نام و نام خانوادگی داور:                                            
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 6كاربرگ شماره ي 

 ي سجّاديه نهج البالغه و صحيفههاي رشته  مکتوب موضوع انتخابيكاربرگ داوري 

 امتياز 21 -(ي شنواييآموزان آسيب ديدهدانش)ويژه ي 

 موضوع:  ................

 امتياز كسب شده  حداكثر امتياز  مالک ارزشيابي رديف

  4 مقدمه و شروع مناسب 1

  4 نظم و ارتباط منطقی مطالب  2

  4 نگارش ساده و روان مطالب 3

  4 کیفیت جمع بندی  مطالب و نتیجه گیری  4

  4 رعایت آیین نگارش 5

  21 جمع امتياز

  21 امتياز كتبي

  41 امتياز نهايي

 

 نام  و نام خانوادگی دانش آموز:                                      

 پایه :                                             دوره:                                                                            نام مدرسه:

 .................... :  .....................                              به حروف:عددجمع امتیازبه 

 امضای داور:                                            نام و نام خانوادگی داور:

 


