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  بسمه تعالی
  

  :مقدمه
در میان آحاد جامعه  )السـالم علـیهم (بیتیکی از ارکان زیربنایی توسعه فرهنگ قرآنی، تعمیم و تعمیق مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل

 محقـق در جامعـه   )السـالم علـیهم (هاي گهربـار عتـرت   است که از طریق ارتباط و انس هرچه بیشتر با مضامین آیات کالم وحی و آموزه
  .شودمی

هـا  و اثربخشی هرچه بیشتر این برنامه براي تحقق این هدف و تالش براي کارآمديهاي آموزشی رو، حمایت از برنامهاز این
قـرآن و عتـرت یکـی از     هـاي سراسـري   آزمـون  برگزاري منظم و ساالنه. است و عترتهاي راهبردي معاونت قرآن موریتأز ما

هـاي   ها و برنامـه  فعالیتجمله از  ،مادي و معنوي هاي حمایتسایر در کنار  در این رابطه است که مهم، الزم و تأثیرگذار اقدامات
عـارف  حمایت و بسترسازي هرچه مطلوبتر آمـوزش مفـاهیم قـرآن و م   با هدف  وآموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی سراسر کشور 

  .پذیرددر سراسر کشور انجام می )السالملیهمع(بیتاهل

  
  :آزمون اهداف
 ؛کشور قرآنیسنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مؤسسات و مراکز  .1

 ؛جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان براي فراگیري معارف قرآن و عترتمردم ایجاد انگیزه در میان عموم  .2

 ؛هاي قرآن و عترت در مؤسسات و مراکز قرآنی سراسر کشور آموزش راهبري .3

 ه در گروه سنی نوجوانان و جوانان؛هاي درخشان قرآنی به ویژ شناسایی و معرفی نخبگان و استعداد .4

 .هاي مختلف آموزش قرآن و عترت کشور در رشته یبه روز رسانی و تکمیل بانک جامع اطالعات قرآن .5
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  : هاي آزمونرشته -الف
  :رشته شامل 15گروه امتحانی و  4قرآن و عترت در سال جاري، در آزمون سراسري 

  ؛)رشته 2( )السالمعلیهم( معارف اهل بیتگروه ) 2   ؛ )رشته 2( ترجمه و مفاهیم قرآن کریمگروه ) 1
 . به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد ؛)رشته 2( هاي الکترونیکآموزشگروه ) 4     ؛ )رشته 9( قرآن کریم حفظگروه ) 3

  

 نحوه برگزاري آزمونمنابع  عنوان رشته  ردیف عنوان گروه

  ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
  ) رشته 2(

 تفسیر نمونه سوره بقره تفسیر   1

صورت به 
  کتبی

  مصحف شریف   بقره هترجمه و درك معانی سور  2
  هاي متداول با  ترجمه

  )السالم علیهم( بیت معارف اهل

  )رشته 2(

 البالغهنهج ترجمهحفظ و   3
 البالغه و حکمت اول نهج 50

   )صفات متقین( 193 خطبه
 هاي متداولبا ترجمه

4  
هاي و نیایش صحیفه سجادیه حفظ و ترجمه

 }امام سجاد

دعاي اول صحیفه سجادیه  10 
  و مناجات خمس عشر

 هاي متداولبا ترجمه

  حفظ قرآن کریم 
 )رشته 9( 

  30حفظ جزء  5

  مصحف شریف 
 هاي متداول با  ترجمه

  حفظ جزء اول   6

  حفظ سوره بقره  7

 جزء اول 5حفظ   8

 جزء اول 10حفظ    9

  جزء اول 15حفظ    10

 جزء اول 20حفظ    11

 جزء اول 25حفظ    12

  حفظ کل    13

  هاي الکترونیکیآموزش
 )رشته 2( 

14  
   )علیهم السالم(سبک زندگی و سیره معصومین

 )2و  1(
به صورت  »}نورالمجتبی«سامانه مجازي 

  الکترونیکی
 »حامیم«سامانه مجازي  روخوانی قرآن کریم  15

 

  : آزمون برگزاري زمان -ب
  :شودمیبرگزاري دي ذیل ناساس جدول زمانببرو  به ترتیب تاریخ 98ماه سال  بهمندي و در قرآن و عترت سراسري آزمون 

  

  تاریخ برگزاري  نوع آزمون  ردیف
   دي ماه 26و  25روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه    هاي الکترونیکی آزمون رشته  1
  بهمن ماه 3شنبه  روز پنج  هاي کتبی  آزمون رشته  2
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  : مکان آزمون -ج 
شـود کـه فهرسـت نهـایی آن      نفر باشد برگـزار مـی   30آن حداقل  داوطلبانهایی که تعداد  در تمامی شهرستان کتبی آزمون -1

  .نام قابل مشاهده است همزمان با تاریخ صدور کارت ورود به جلسه آزمون بر روي پایگاه اینترنتی ثبت
شـهرها بـه منظـور تسـهیل ایـاب و ذهـاب        امتحانی وجود دارد اما در کالن ها، فقط یک حوزه در تمامی شهرستان :تبصـره 

 بـه صـالحدید سـتاد اجرایـی آزمـون در اسـتان،       )حـوزه  3حداکثر (داوطلبان شرکت در آزمون، تعیین بیش از یک حوزه امتحانی 
  .بالمانع است

  .دقیق برگزاري آزمون بر روي کارت ورود به جلسه درج خواهد شد محل و ساعت -2
  
  :نام ثبت شرایط -د

 .بدون هرگونه محدودیت سنی، آزاد است داوطلبان مرد و زن، همههاي آزمون براي  شرکت در تمامی رشته .1

 :نام نماید ثبتدر یک یا چند رشته تواند  براساس جدول ذیل می هر داوطلب .2

 

  هاي آزمون شرکت در رشتهجدول 
  هاي گروه رشته

  حفظ قرآن کریم
  هاي گروه رشته
  قرآن کریم ترجمه و مفاهیم

  هايگروه رشته
  )السالمعلیهم( معارف اهل بیت

هاي  گروه رشته
  الکترونیکی

 رشته یک  رشته یک  رشته یک  رشته یک 
 

  

  :نحوه برگزاري آزمون -ه

 .شودبرگزار میو الکترونیکی به صورت کتبی  آزمون. 1

 در رشـته سـال جـاري     آزمونتوانند مجدداً در می ،اند قبولی شده کسب نمرهفق به آموزانی که در سال گذشته مو قرآن همه. 2
 . و شرکت نمایندثبت نام  ،دیگر

  .باشد می ممنوع ها ها و شهرستان شرکت در آزمون براي عوامل برگزاري آزمون در استان. 3
  .شرکت نمایند آزمون هاي الکترونیکی توانند در گروه رشته عوامل برگزاري آزمون در صورت تمایل می :تبصره

  
هاي آزمون که بصورت کتبـی  باشد، در تمام رشتهبقره که براساس تفسیر نمونه می سوره تفسیر بجز رشته :منابع آزمون -و

  .قابل رجوع و استفاده استسجادیه  البالغه و صحیفههاي متداول قرآن کریم، نهجشود متون و ترجمهبرگزار می
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  :نام نحوه ثبت -ز
ــه .1 ــه   کلی ــوط ب ــور مرب ــتام ــام  ثب ــه جلســه  ن ــارت ورود ب ــت ک ــون  و دریاف ــه نشــانی  آزم ــی ب ــق پایگــاه اینترنت از طری

ir.quranedu.www انجام می شود. 

 .است 12/09/98لغایت  12/08/98از تاریخ  ،نام در آزمون زمان ثبت .2

  .داشت ادامه خواهد) 15/10/98(ماه  دي 15هاي الکترونیکی تا براي رشته و مشاهده دوره آموزشی مهلت ثبت نام :)1( تبصره
  .باشدپذیر میامکاننام ، همزمان با ثبتداوطلبان ویرایش اطالعات :)2( تبصره

 .باشد میفراهم  03/11/98لغایت  25/10/98صدور کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ امکان  .3
  

 :نام ثبت مبلغ  -ح

تـأمین   جهـت  هـزار تومـان   7امتحـانی  هـاي   در هر یک از رشته ناداوطلب یک ازشرکت در آزمون براي هر نام و مبلغ ثبت. 1   
 .باشد میهاي آزمون بخشی از هزینه

  .باشد هاي بعدي نیز قابل استفاده نمی براي آزمونواهد شد و ، در این آزمون مسترد نخمبلغ پرداخت شده .2
  

  :آزمون برگزیدگانتقدیر از  -ط
  .شود جوایز نقدي اهداء میبه قید قرعه آزمون پس از اعالم نتایج آزمون، به برگزیدگان  .1
از  پـس از اعـالم نتـایج    ، کـه خواهد شدلوح تقدیر اعطاء کسب نمایند،  09کنندگانی که امتیاز باالي  به تمامی شرکت .2

 .استطریق سامانه آزمون قابل دریافت 

 .شود می ءپایان دوره اعطا شوند گواهینامه قبولینصاب  به نفراتی که موفق به کسب حد .3

 :باشدبه شرح جدول ذیل میگواهینامه  حد نصاب قبولی در آزمون جهت اعطاي .4
  

  جدول حدنصاب قبولی آزمون 
  آزمون الکترونیکی  آزمون کتبی

 80نمره   70نمره 

  
  راییـتاد اجـس

  قرآن و عترت ريـراسـون سـآزم
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  جدول بودجه بندي سؤاالت
  قرآن و عترتآزمون سراسري جدهمین یه

   1398ماه  بهمن 
  

  هاي حفظ رشته
  

  

  تعداد سؤاالت   عنوان رشته
 صحت حفظ

تعداد سؤاالت 
 مفاهیم

 زمان پاسخگویی مجموع سؤاالت

 60 40 10 30  قرآن 30حفظ جزء 

 60 40 10 30  حفظ جزء اول قرآن

 60 50 12 38  سوره بقرهحفظ 

 60 50 12 38  قرآن اول جزء 5حفظ 

 60 50 12 38  قرآن اولجزء  10حفظ 

 60 50 12 38  قرآن اولجزء  15حفظ 

 80 60 15 45  قرآن اولجزء  20حفظ 

 80 60 15 45  قرآن اولجزء  25حفظ 

 100 80 20 60  حفظ کل قرآن

  
  

  ها سایر رشته
  

 عنوان رشته
تعداد 

حفظ سؤاالت 
  آیه و عبارت

تعداد سؤاالت 
موضوع آیه و 

  عبارت

ترجمه 
 واژگان

تعداد سؤاالت 

ترجمه عبارت 

 )عربی به فارسی(

تعداد سؤاالت 

  ترجمه عبارت

 )فارسی به عربی(

تعداد 
سؤاالت 

 مفهومدرك 

مجموع 
 سؤاالت

زمان 
 پاسخگویی

 60 40 20 - 5 5  10  - بقره تفسیر سوره

 60 40 10 5 10 5  10  - بقره  ترجمه و درك معانی سوره

 60 40 10 - 5 5  10  10 البالغهنهج فظ و ترجمهح

صحیفه سجادیه و  حفظ و ترجمه
 60 40  10  -  5  5  10  10  )علیه السالم(نیایش هاي امام سجاد

  


