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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 1 نظری 1 پایه 1قرآن  حفظ  کارشناسی

 تفسیر رشته

 اقراء و تحویل گرفتن حفظ روش تدریس

 تعریف ماده
حفظ جزء اول قرآن بر اساس قرائت حفص از عاصم می پردازد؛ به صورتی که بعد از پایان ترم، طالب العلم باید این ماده به 

 بر جزء محفوظ تسلط داشته باشد. بتواند

 حفظ دقیق جزء اول اهداف ماده

دستاورد 

 آموزشی

 د از گذراندن این ماده قادر است:طالب العلم بع

 لحن جلی از حفظ بخواند.تمام جزء اول را بدون داشتن -1

 بدون شک و تردید آیات جزء اول را به ترتیب بخواند. -2
 

 :جدول ارزیابی و امتحانات

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف

  %40 %20 حفظ اول صفحه 1

  %40 %20 حفظ وسط صفحه 2

  %40 %20 حفظ آخر صفحه به صفحه بعد 3
 

 در:مرجع و مص

 .عثمان طهقرآن کریم با خط  -1
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 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

 3الی  1قرآن، ص  سوره بقره( 16روان خوانی )سوره فاتحه تا آخر آیه  1

2 

 17سوره بقره( و روان خوانی )از اول آیه  16تحویل حفظ )از اول سوره فاتحه تا آخر آیه 

 سوره بقره( 29سوره بقره تا آخر آیه 
 5الی  1قرآن، ص 

3 

 سوره بقره( و روان خوانی  29سوره بقره تا آخر آیه  17تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره بقره( 48سوره بقره تا آخر آیه  30)از اول آیه 
 7الی  4آن، ص قر

4 

سوره بقره( و روان خوانی )از اول آیه  48سوره بقره تا آخر آیه  30تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره بقره( 61بقره تا آخر آیه سوره  49
 9الی  6قرآن، ص 

5 

آیه ( و روان خوانی )از اول سوره بقره 61سوره بقره تا آخر آیه  49تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره بقره( 76سوره بقره تا آخر آیه  62
 11الی  8قرآن، ص 

6  

آیه ( و روان خوانی )از اول سوره بقره 76سوره بقره تا آخر آیه  62تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره بقره( 88سوره بقره تا آخر آیه  77
 13الی  10قرآن، ص 

 11الی  1قرآن، ص  سوره بقره( 76دور سبق )از اول سوره فاتحه تا آخر آیه  7

8 

سوره بقره( و روان خوانی )از اول آیه  88سوره بقره تا آخر آیه  77تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره بقره( 101تا آخر آیه سوره بقره  89
 15الی  12قرآن، ص 
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سوره بقره( و روان خوانی )از اول آیه  101سوره بقره تا آخر آیه  89تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره بقره( 112سوره بقره تا آخر آیه  102
 17الی  14قرآن، ص 
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از اول و روان خوانی ) سوره بقره( 112سوره بقره تا آخر آیه  102تحویل حفظ )از اول آیه 

 (سوره بقره 126سوره بقره تا آخر آیه  113آیه 
 19الی  16قرآن، ص 
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( و روان خوانی )از اول سوره بقره 126سوره بقره تا آخر آیه  113از اول آیه تحویل حفظ )

 سوره بقره( 141سوره بقره تا آخر آیه  127آیه 
 21الی  18قرآن، ص 

 21الی  20قران، ص  سوره بقره( 141سوره بقره تا آخر آیه  127آیه تحویل حفظ )از اول  12

 


