طرح قرآنی 1451
حفظ و مفاهیم کاربردی سوره های ملک و واقعه

سال 1396
اداره امور قرآنی
اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

مقدمه
به برکت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،فراگیران آموزش قرآن کریم در رشته های قرائت ،حفظ و درک مفاهیم آن در بین عموم جامعه ،به
ویژه جوانان و نوجوانان جایگاه ویژه ای یافته است و شاهد این مدعا توفیقات گسترده این عزیزان در تمامی عرصه های قرآنی است.
از این رو سازمان دارالقرآن الکریم به استناد ماده  ،6بند 6اساسنامه سازمان مبنی بر توسعه کمی و کیفی آموزش های عمومی و تخصصی قرآن
کریم با نگرش اصولی و بهره گیری از ظرفیت ها و امک انات آموزشی کشور  ...و با هدف مشارکت در طرح بزرگ قرآنی  1451که توسط شبکه
قرآن و معارف سیما برنامه ریزی شده است ،کلیات و دستورالعمل اجرایی طرح مذکور را جهت اجرا در ماه مبارک رمضان (حفظ سوره ملک)
همراه با مفاهیم و فصل تابستان (حفظ سوره واقعه) همراه با مفاهیم ابالغ می نماید.

اهداف طرح:
.1

تشویق و ترغیب عموم عالقمندان ،به امر حفظ قرآن کریم ،در حد مقدور

.2

ایجاد فضای قرآنی در کشور در ماه مبارک رمضان و فصل تابستان

.3

ایجاد هم افزایی با دیگر دستگاه های قرآنی کشور

چکیده طرح:
بر اساس این طرح که توسط شبکه قرآن معارف سیما و با استفاده از ظرفیت رسانه های دیداری و شنیداری و با محوریت حفظ سوره های ملک
و واقعه و فراگیری مفاهیم کاربردی این سوره ها از ابتدای ماه مبارک رمضان تا نیمه شهریور ،اجرا خواهد شد.
سازمان دارالقرآن الکریم نیز با همکاری ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشور و استفاده از ظرفیت مؤسسات قرآنی مردمی و خانه های قرآنی
شهری و روستایی در برگزاری این طرح ،مشارکت می نماید.
در این راستا ضمن تبلیغات و اطالع رسانی در سراسر کشور و ثبت نام و کالس بندی مخاطبان به تفکیک جنسیت ،سطح تحصیالت و محدوده
سنی مخاطبان ،با استفاده از رسانه ملی (شبکه قرآن و معارف سیما و دیگر شبکه های سیما و رادیو) آیات سوره های مذکور را حفظ و مفاهیم
کاربردی آن را فرا خواهند گرفت و در جلسات رفع اشکال ،که با استفاده از معلمان حفظ طی  4جلسه حضوری برای سوره ملک و  8جلسه
حضوری برای سوره واقعه آموخته های خود را ار ائه خواهند داد و در پایان طرح پس از آزمون ،به قبول شدگان کارنامه حفظ سوره ملک و واقعه
اعطا خواهد شد.

مشخصات کلی طرح:
.1

نام طرح :طرح قرآنی ( 1451حفظ سوره های ملک و واقعه)

.2

زمان اجرا :ماه مبارک رمضان و فصل تابستان (زمان شروع طرح از تاریخ  96/3/6برای حفظ سوره ملک و همزمان با پخش برنامه از
شبکه قرآن و معارف سیما خواهد بود و زمان شروع طرح برای سوره واقعه متعاقبا اعالم خواهد شد).

.3

محتوای دوره :سوره ملک در ماه مبارک رمضان و متعاقب آن سوره واقعه در فصل تابستان سال 96

.4

پیش نیاز :ندارد

.5

گستره طرح :سراسر کشور

.6

شکل اجرای طرح :نیمه حضوری از طریق رسانه ملی و  4جلسه حضوری (رفع اشکال) برای سوره ملک و  8جلسه حضوری (رفع
اشکال) برای سوره واقعه (بطور کلی هفته ای یک جلسه جهت رفع اشکال)

.7

محل تشکیل دوره :با استفاده از ظرفیت مؤسسات قرآنی مردمی و خانه های قرآن شهری و روستایی

.8

مجری دوره :ادارات کل تبلیغات اسالمی استانها با همکاری مؤسسات قرآنی مردی و خانه های قرآنی شهری و روستایی

.9

گروه های هدف :عموم مردم

 .10تعداد متعلمان در هر کالس :حداقل  20نفر و حداکثر  25نفر
 .11ارزش آموزشی :به قبولشدگان از طریق ادارات امور قرآنی تبلیغات اسالمی استانها گواهی نامه حفظ و مفاهیم کاربردی سوره های
ملک و واقعه اعطا خواهد شد.

ارزشیابی پایانی:
ارزشیابی پایانی به صورت شفاهی (حسن حفظ) و کتبی (شامل  10سوال تستی از مفاهیم کاربردی سوره ملک و  10سوال تستی سوره واقعه)
خواهد بود.
در این ارزشیابی ،حفظ آیات بعنوان موضوع اصلی طرح مورد سوال قرار می گیرد و در کنار آن برای ارزیابی درک مفاهیم آیات آزمون کتبی از
هر سوره  10سوال در نظر گرفته می شود.
آزمون سوره های مورد بحث در هفته پایانی این طرح ،با نظارت اداره امور قرآنی استان و کارشناسان و رابطین قرآن شهرستان ها در محل
مؤسسات و یا خانه های قرآنی شهری و روستایی برگزار خواهد شد.
حد نصاب قبولی در پخش شفاهی حسن حفظ 70از  100و در بخش کتبی 12از  20خواهد بود( .آزمون هر دو سوره در یک مرحله و در هفته
پایانی طرح برگزار می شود).
تبصره :1سواالت کتبی آزمون توسط مربیان دوره تهیه و آزمون شفاهی نیز توسط مربیان ،بر اساس آیین نامه ارزشیابی حفظ سوره های ملک و
واقعه و فرم ضمیمه اجرا گردد.
تبصره :2از هر حافظ یک سوال از سوره ملک به میزان حدود  5سطر و یک سوال از سوره واقعه به میزان حدود  7سطح انجام خواهد شد.

استانداردهای آموزشی:
ویژگی های معلم:
.1

آشنایی با اصول و قواعد نظری و عملی تدریس مباحث حفظ قرآن کریم

.2

دارای گواهی نامه دوره تربیت معلم حفظ قرآن و سابقه تدریس حفظ حداقل به مدت  2سال

.3

برخورداری از تسلط عملی الزم در زمینه حفظ قرآن کریم

.4

برخورداری از وجهه اسالمی و قرآنی مناسب و بیانی روان ،شیرین و جذاب برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطبان

.5

روش تدریس :توضیحی ،پرسش پاسخ ،تمرین عملی (کارورزی) ...

سهمیه شهرستانی
.1

سهمیه طرح به تفکیک مؤسسات و خانه های قرآن شهری و روستایی ابالغ خواهد شد.

.2

در این طرح سرانه حمایتی هر نفر  80000ریال برای خانه های قرآن شهری و روستایی و  100000ریال برای مؤسسات قرآنی مردمی
در قبال هر یک از قرآن آموزان که موفق به حفظ سوره های مذکور گردند و سوابق آن مورد تایید دفتر برنامه ریزی ،ارزشیابی و
فناوری اطالعات سازمان دارالقرآن الکریم قرار گیرد ،پرداخت خواهد شد.
تبصره .1ارائه گزارش به منظور پرداخت اعتبار حمایتی ،در قالب ارسال فرم اکسل پیوست و با هماهنگی دفتر برنامه ریزی ،ارزشیابی
و فناوری اطالعات سازمان دارالقرآن الکریم خواهد بود.
تبصره . 2در صورت امکان ،از اعتبارات حمایتی استانی در جهت ارتقاء سطح دوره ها و رضایتمندی مجریان ،به اعتبار دوره ها و حق
الزحمه مربیان و مجریان دوره افزوده خواهد شد.
تبصره . 3قرآن آموزان برنامه های حفظ و بیان نکات مفاهیم کاربردی را همه روزه از طریق شبکه قرآن و معارف سیما از تاریخ 96/3/6
و از ساعت  16تا  18آموزش های مربوط به این دو سوره را پیگیری نمایند( .برنامه سایر شبکه های تلویزیونی و رادیویی متعاقبا اعالم
خواهد شد).
تبصره . 4پیشنهاد می شود مربیان محترم طرح هم از برنامه های شبکه ها جهت ارتقاء سطح کیفی خود ،خصوصا در رابطه با مفاهیم
آیات استفاده نمایند.

جدول بودجه بندی درس (سوره مبارکه ملک)
جلسه

هفته

محورهای آموزش نظری

محورهای آموزش عملی

1

هفته اول ماه مبارک رمضان

ارائه محفوظات و درک مفاهیم آیات 1تا 7و رفع اشکال احتمالی و
بیان تذکرات توسط معلم حفظ

-

هفته دوم ماه مبارک رمضان

ارائه محفوظات و درک مفاهیم آیات 8تا 14و رفع اشکال احتمالی
و بیان تذکرات توسط معلم حفظ

پرسش و پاسخ از آیات 1تا7

هفته سوم ماه مبارک رمضان

ارائه محفوظات و درک مفاهیم آیات 15تا 21و رفع اشکال احتمالی
و بیان تذکرات توسط معلم حفظ

پرسش و پاسخ از آیات 8تا14

هفته چهارم ماه مبارک رمضان

ارائه محفوظات و درک مفاهیم آیات 21تا 30و رفع اشکال احتمالی
و بیان تذکرات توسط معلم حفظ

پرسش و پاسخ از آیات 15تا21

5

آزمون پایانی (آخرین روز اتمام طرح

بودجه بندی سوره واقعه به محض دریافت زمان های اجرایی آن از طریق شبکه قرآن و معارف ،متعاقبا اعالم خواهد شد.

