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  بسمه تعالی

  شناسه دوره ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
  

  )1002کد ( قرآن کریم ترجمه و مفاهیمآموزش  معلم تربیت: عنوان دوره
  اهداف

  
  هدف کلی. الف

  آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم معلمان کارآمد در زمینهتربیت  
  

  اهداف جزئی. ب
  .قرآن کریمآگاهی از پیشینه آموزش روشمند ترجمه و مفاهیم . 1
  .هاي تدریس ترجمه و مفاهیم آشنایی معلمان با دانش و مهارت. 2
  .احراز توانایی تدریس معلمان کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم. 3
  

  شرایط فراگیران
  .داشتن حسن خلق و رعایت شئون اسالمی. 1
  .سال 45سال و حداکثر 22داشتن حداقل . 2
و یا اتمام پایه سوم حوزه ) کارشناسی گرایش هاي مختلف الهیات و ادبیات عربترجیحاً (حداقل دیپلم : میزان تحصیالت. 3
  .)ترجیحاً سطح یک حوزه(
  :قبولی در آزمون ورودي. 4

  روان خوانی قرآن) الف      
با ) ، صفارهرندي و علّامی)ره(محدث : ایانتألیف آق(هاي کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم  موفقیت در آزمون) ب      

  .20از  17کسب حداقل نمره 
  .ارشادوزارت ) ع(هاي سراسري ترجمه و مفاهیم معاونت قرآن و عترت در آزمون 100از  80و یا نمره قبولی  :تبصره

  .سپردن تعهد شرکت منظم و مستمر در دوره و همکاري با مؤسسات قرآنی محل سکونت پس از دوره. 5
  .اولویت پذیرش داوطلبان شرکت در دوره، مربیان شاغل در مؤسسات و مراکز قرآنی می باشد:بصرهت
  

  آموزشی ضوابط
  نفر است30نفر و حداکثر  20حداقل تعداد فراگیران در هر کالس . 1
  .دوره به صورت حضوري و فشرده برگزار می شود. 2
  .دوره خواهد شدغیبت بیش از یک هشتم ساعات آموزشی موجب حذف از . 3
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  .می باشد 20از  15نمره  ههاي مربوط شرط قبولی در آزمون. 4
  .شرط اعطاي گواهی نامه پایان دوره، کسب موفقیت و قبولی در تمامی مراحل دوره می باشد. 5
  

  مدت آموزش
  .ساعت به صورت غیرحضوري می باشد 64ساعت آن به صورت حضوري و  50ساعت است که  114دوره  مدت آموزش

  
  نظام ارزشیابی دوره

  .توسط مؤسسه مجري برگزار می شود: ارزشیابی ورودي. 1
  .عملی تدریس، توسط اساتید دوره برگزار می شودکتبی و در پایان دوره آزمون : ارزشیابی پایانی. 2
، )ره(محدث : آقایانتألیف (گذراندن حداقل یک دوره تدریس عملی کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم : کارورزي. 3

  .به عنوان کارورزي دوره در یکی از مؤسسات و مراکز قرآنی شهرستان محل سکونت الزامی است) صفارهرندي و علّامی
  

  مزایا
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ع(اعطاي گواهی نامه پایان دوره از طرف معاونت قرآن و عترت

  
  دوره محتواي آموزشی

ف
ردی

  

  ساعات  منابع آموزشی  سرفصلهاي آموزشی  عنوان درس
شیوه 
  آموزش

شیوه 
  آزمون

  تشریح کلیات طرح  1

ضرورت و در دسترس بودن  -
  فهم قرآن

آشنایی با پیشینه آموزش  -
  ...روشمند ترجمه و مفاهیم و

مقدمه جلد اول کتاب آموزش 
  -  حضوري  2  ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

2  
مشکل  رفع اشکال آیات

آموزش ترجمه و ( کتاب
  )مفاهیم قرآن کریم

ترجمه آیات دهگانه و آیات 
  کارورزي

 و مفاهیم کتاب آموزش ترجمه
  )سه جلد( کریم قرآن

، )ره(محدث : تألیف آقایان
  صفارهرندي و علّامی

  -  حضوري  8

3  
هاي  روش تدریس بخش
  مختلف کتابها

هاي معلمان و  شرایط و ویژگی -
  قرآن آموزان

  کتابروش تدریس  -
  ارزیابی و برگزاري آزمون -

راهنماي تدریس کتاب آموزش 
  ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

  -  حضوري  4

  تدریسکارگاه   4

تدریس یک درس توسط  -
  مدرس

هایی از هر درس  تدریس بخش -
  توسط فراگیران

کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم 
  قرآن کریم

حضوري و   16
  عملی

  عملی

  کتبی  غیرحضوري  32، حمید »صرف مقدماتی«کتاب   فایده علم صرفتعریف و  -  صرف عربی  5
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  اقسام اسم و فعل -
  ...شناخت انواع اسم و فعل و -

محمدي، انتشارات دارالعلم و نرم 
  افزار تدریس آن

  1نحو عربی  6

  تعریف و فایده علم نحو -
  اقسام اعراب و بناء -
  اعراب فعل و اسم -

  توابع -
  ...وحروف و احکام جمله ها  -

، حمید »مقدماتینحو«کتاب
محمدي، انتشارات دارالعلم و نرم 

  افزار تدریس آن
  کتبی  غیرحضوري  32

7  
آشنایی با قواعد کاربردي 

  تجوید

مخارج، صفات و احکام ضروري  -
  تجوید

  احکام ضروري وقف و ابتدا -

، »آشنایی با علم قرائت«کتاب 
ابوالفضل عالمی، ) 1تجوید(

انتشارات محمدرضا ستوده نیا، 
  هجرت

  حضوري  20
کتبی و 
  عملی

  
 .تماس بگیرید 09191603711و یا  02532911991براي تهیه کتابها و نرم افزارهاي آموزشی با شماره : یادآوري

                                                             
 .برگزار خواهد شد» کارگاه تدریس«آزمون صرف و نحو عربی پس از آزمون عملی . 1


