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  (11031)  
 شناسنامه ماده:

 

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

 1 نظری 1 پایه 6حفظ قرآن   کارشناسی

 تفسیر رشته

 اقراء و تحویل گرفتن حفظ روش تدریس

 تعریف ماده
قرآن بر اساس قرائت حفص از عاصم می پردازد؛ به صورتی که بعد از پایان نیمسال، طالب العلم  مششده به حفظ جزء این ما

باید بتواند بر جزء محفوظ تسلط داشته باشد.  

مششحفظ دقیق جزء  اهداف ماده

دستاورد 

 آموزشی

 طالب العلم بعد از گذراندن این ماده قادر است: 

 بدون داشتن لحن جلی از حفظ بخواند. رام ششتمام جزء -1

 را به ترتیب بخواند. مششبدون شک و تردید آیات جزء  -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
 

 مرجع و مصدر:

 کریم با خط عثمان طه.قرآن  -1

 

  



        
  6حفظ قرآن  /جنوب ایران / سرفصل دروس / رشته تفسیرمعهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت  2

  (11031)  
 سرفصل های ماده:

 مقرر تدریس موضوعات جلسات هفتگی

 103الی  102قرآن، ص  سوره نساء( 162سوره نساء تا آخر آیه  148روان خوانی )از اول آیه  1

2 
سوره نساء( و روان خوانی )از اول  162سوره نساء تا آخر آیه  148تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره نساء ( 175نساء  تا آخر آیه  سوره 163آیه 
 105الی  102قرآن، ص 

3 
سوره نساء( و روان خوانی )از اول  175سوره نساء تا آخر آیه  163تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره مائدة( 5سوره نساء  تا آخر آیه  176آیه 
 107الی  104قرآن، ص 

4 
سوره مائدة( و روان خوانی )از اول آیه  5سوره نساء  تا آخر آیه  176تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره مائدة( 13سوره مائدة تا آخر آیه  6
 109الی  106قرآن، ص 

5 
سوره مائدة( و روان خوانی )از اول آیه  13سوره مائدة تا آخر آیه  6تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره مائدة( 23سوره مائدة تا آخر آیه  14
 111الی  108قرآن، ص 

6  
سوره مائدة( و روان خوانی )از اول آیه  23سوره مائدة تا آخر آیه  14حفظ )از اول آیه تحویل 

 سوره مائدة( 36سوره مائدة تا آخر آیه  24
 113الی  110قرآن، ص 

 111الی  102قرآن، ص  سوره مائدة( 23سوره نساء تا آخر آیه  148دور سبق )از اول آیه  7

8 
سوره مائدة( و روان خوانی )از اول آیه  36مائدة تا آخر آیه  سوره 24تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره مائدة( 45سوره مائدة تا آخر آیه  37
 115الی  112قرآن، ص 

9 
سوره مائدة( و روان خوانی )از اول آیه  45سوره مائدة تا آخر آیه  37تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره مائدة( 57سوره مائدة تا آخر آیه  46
 117الی  114قرآن، ص 

10 
سوره مائدة( و روان خوانی )از اول آیه  57سوره مائدة تا آخر آیه  46تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره مائدة( 70سوره مائدة تا آخر آیه  58
 119الی  116قرآن، ص 

11 
سوره مائدة( و روان خوانی )از اول آیه  70سوره مائدة تا آخر آیه  58تحویل حفظ )از اول آیه 

 سوره مائدة( 82سوره مائدة تا آخر آیه  71
 121الی  118قرآن، ص 

 121الی  120قرآن، ص  سوره مائدة( 82سوره مائدة تا آخر آیه  71تحویل حفظ )از اول آیه  12

 


