دختران عزیزم و والدین گرامی
قران کریم  ،محور تعلیم و تزکیه است و بهترین موضوعات و غنی ترین محتوای
ترببیتی را درطول سالهای زندگی در اختیار انسان قرار می دهد که ما می توانیم از
آن بهره بگیریم و توجه داشته باشیم که این موضوعات همیشه جذاب است وتکراری
هم نمیشود .
وقتی همنشین قرآن می شویم کالم ما رنگ خدا میگیرد و ارام ارام سبک زندگی ما
تغییر می کند و زاویه نگاهمان نسبت به موضوعات و اتفاقات زندگی به سمت
خیرگزینی تغییر می کند و در پناه خدای متعال هر لحظه ارامش می یابیم .
مسابقه قرآن می تواند انگیزه ای باشد برای همه ما تا هر لحظه همنشین قرآن شویم .

ما می خواهیم مسابقه قران را در دبستان با اهداف زیر اجرا نماییم :
 انس با قران ( در قالب روانخوانی و صصحیح خوانی )
 فهم در قران ( مفهوم تدبری قران )
 حفظ ایات نورانی قران

مجموعه مسابقات قران شامل :
 حفظ :جز سی  /حفظ یک جز  /حفظ سوره ها به تفکیک پایه
 قرائت  :تقلید از صوت اساتید که ارسال میشود .
 ترتیل  :روخوانی و روانخوانی ( از پایه دوم تا پنجم به تفکیک هر پایه)
 دعاخوانی :دعاها به تفکیک پایه
 مفاهیم :طبق فیلم های فهم قرآن که ارسال می شود .

دخترای قرانی دقت کنید:
 مسابقه( حفظ و ترتیل )  :سوره ها در هر مرحله به تفکیک بر اساس پایه
تحصیلی انجام میشود :
مرحله پیش مقدماتی :
پایه اول :حمد /ناس  /فلق/توحید /مسد/نصر/کافرون/کوثر
پایه دوم  :سوره های پایه اول  /ماعون/قریش/عصر/تکاثر
پایه سوم :سوره های پایه دوم/قارعه/عادیات

پایه چهارم :سوره های پایه سوم /زلزال/قدر/بینه
پایه پنجم :سوره های پایه چهارم /علق /ضحی /انشراح/لیل

مرحله مقدماتی :
پایه اول :ماعون/قریش/عصر/فیل/تکاثر
پایه دوم :قارعه/عادیات/زلزال/قدر
پایه سوم :ضحی/انشراح/لیل/شمس
پایه چهارم :بلد /فجر /غاشیه/اعلی/طارق
پایه پنجم:بروج/انشقاق/مطففین/انفطار

مرحله نیمه نهایی :
پایه اول :قارعه/عادیات/زلزال/قدر
پایه دوم :ضحی/انشراح/لیل/شمس
پایه سوم :بلد /فجر /غاشیه/اعلی/طارق
پایه چهارم :بروج/انشقاق/مطففین/انفطار
پایه پنجم :تکویر/عبس/نازعات/نبا

مرحله نهایی  :در همه پایه ها جز سی

 مسابقه دعاخوانی :
مسابقه دعاخوانی به تفکیک زیرانجام میشود :
پایه اول :دعای سالمتی امام زمان ( از حفظ )
پایه دوم  :دعای فرج و زیارت روز جمعه روانخوانی
پایه سوم  :زیارت روز جمعه /دعای توسل
پایه چهارم و پنجم  :دعای عهد /زیارت عاشورا  /دعای توسل /دعای هفتم صحیفه
سجادیه

مالکهای داوری
دختران عزیزم داورهای مسابقه معلمین قران مقطع دبستان می باشند.

مسابقه های حفظ و ترتیل و قرائت و دعاخوانی :
 .1صحیح خواندن و رونخوانی
 .2رعایت نکات قواعد
 .3پرهیز از مکث بی موقع

مسابقه مفاهیم :
 مفهم کامل از تدبر سوره
 بیان مفهوم سوره در زندگی

زمان بندی و اجرا برای مسابقه حفظ و ترتیل و قرائت:

مرحله پیش مقدماتی 99/10//4
مرحله مقدماتی

99/11/2

اجرا در سامانه با حضور

داوطلبان ( رقابت بین کالس )

اجرا درسامانه با حضوربرگزیدگان مرحله پیش مقدماتی

(

رقابت بین کالس )

مرحله نیمه نهایی
مرحله نهایی

99/12/22

در سامانه با حضوربرگزیدگان مرحله مقدماتی

 1400/2/8در اسکای روم ( وبینار )ر با حضور کل دانش اموزان

داوطلبان برگزیده در مرحله نیمه نهایی )

زمان بندی و اجرا برای مسابقه دعاخوانی و مفاهیم :
 مسابقه دعاخوانی و مفاهیم درتاریخ زیر و در یک مرحله انجام میگیرد .
1400/2/8

در اسکای روم ( وبینار )ر با حضور کل دانش اموزان

( رقابت بین پایه )

( رقابت بین

