جدول مسابقات

قرآن کتاب انسان سازی است...
از ابتدای پیدایش بشر ،همواره فرستاده ای از جانب پروردگار متعال وظیفه هدایت و راهنمایی بندگان به
سوی اهداف متعالی را بر عهده داشته است.
یکی از افتخارات ما این است که مسلمانیم و پیرو آئینی هستیم که حضرت محمد (ص) به عنوان خاتم
فرستادگان خدا بر روی زمین ،در کنار معجزه اش "قرآن" به عنوان راهنمای ما برگزیده شده است.
حال آن که بسیاری از ما از کتاب انسان ساز قرآن فاصله گرفته ایم و جایگاه رفیع آن را درنیافته ایم.
از این رو بر ماست که بیش از پیش خودمان و دانش آموزانمان را با این کتاب الهی مانوس نماییم و با
استفاده از برنامه های متنوع و جذاب ،ذره ذره از وجودمان را با سخنان خدا آمیخته کنیم .باشد که با بهره
گیری از کالم وحی بتوانیم به عنوان یک مسلمان واقعی ،مسیر زندگی خود را در مسیری آسمانی قرار دهیم.
با این هدف تصمیم به برگزاری جشنواره قرآنی نموده ایم.
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جزئیات جشنواره
* جشنواره قرآن مدرسه در  14رشته برگزار می شود.
* هر یک از دانش آموزان می توانند در  1تا  4رشته شرکت کنند و سعی در کسب حداکثر امتیازات نمایند.
(رشته ی کتابخوانی آزاد است و جزو  4انتخابِ رشته ی شما محسوب نخواهد شد).

* هر فرد برای شرکت در هر رشته باید از بین دبیران و مسئولین مدرسه ،یک استاد راهنما برای خود انتخاب
نماید و مورد تایید ایشان قرار گیرد.
* شرکت کنندگان تا پایان آبان ماه فرصت دارند ،فرم انتخاب رشته خود را کامل نموده و تحویل دهند.
همچنین تا پایان بهمن ماه میزان پیشرفت خود را با هماهنگی استاد راهنما مشخص نمایند.
* دبیرخانه جشنواره پس از دریافت نظر اساتید راهنما و جمع بندی امتیازات داوران ،نفرات برتر را در
مراسم اختتامیه معرفی می نماید.
* برنامه اختتامیه جشنواره و اعالم نفرات برتر و اهدای جوایز در اردیبهشت ماه  96برگزار خواهد شد.

جوایز جشنواره
 نفر اول :کارت هدیه به ارزش یک میلیون تومان
 نفر دوم :کارت هدیه به ارزش هشتصد هزار تومان
 نفر سوم :کارت هدیه به ارزش ششصد هزار تومان
 نفر چهارم :کارت هدیه به ارزش چهارصد هزار تومان
 نفرات پنجم تا دهم :کارت هدیه به ارزش دویست هزار تومان
 امتیازات کسب شده توسط شرکت کنندگان در جشنواره قرآنی به همان میزان برای حضور در
آخرین اردوی تشویقی مدرسه لحاظ خواهد شد.
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رشته

موارد مسابقه

حفظ

جزء 30

توضیحات

حداکثر امتیاز

سوره نبأ تا بروج  80 :امتیاز
سوره طارق تا زلزال  60 :امتیاز

180

سوره عادیات تا ناس  40 :امتیاز

ترتیل

مفاهیم

سوره های

سوره های جزء  29در مراسم صبحگاه قرائت می شود و در مسابقه ی

جزء 29

نهایی ،ترتیل افراد مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

تفسیر سوره کهف

پس از اهدای کتاب از طرف مدرسه ،مطالعه تفسیر انجام شده و فرد

آقای قرائتی

برای آزمون نهایی آماده می گردد.

120

120

فرد با مشورت استاد راهنما موضوع را انتخاب کرده و زیر نظر ایشان،

پژوهش

موضوعات قرآنی

نتایج پژوهش خود را به دبیرخانه ارائه می نماید.استفاده از نرم

150

افزارهای مختلف جهت کسب حداکثر امتیاز موثر خواهد بود.

کتابخوانی

کتاب زندگی نامه
شهید ابراهیم هادی

کتاب یاد شده از طرف مدرسه هدیه داده می شود و حضور افراد با
هر تعداد رشته ای که انتخاب کرده اند در این بخش آزاد است.

100

ضمناٌ این بخش استاد راهنما ندارد.
دفتر اول ،صفحه  1537تا  ،1540انس با قران کریم 30 :امتیاز
دفتر دوم ،صفحه  723تا  ،726اغراض دنیوی بعضی حافظان قرآن
برای جاه و مال 30 :امتیاز

شعر

اشعار
مثنوی معنوی

دفتر سوم ،صفحه  1197تا  ،1200محفوظ ماندن قرآن کریم از
تحریف 30 :امتیاز
دفتر سوم ،صفحه  1396تا  ،1397فهم حقیقت قرآن باالتر از حفظ
صورت آن است 20 :امتیاز
دفتر سوم ،صفحه  4244تا  ،4249قرآن دارای ظاهر و باطن است40 :
امتیاز

 150امتیاز
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ساخت فیلم
کوتاه و کلیپ

احکام

موضوعات قرآنی

با هماهنگی استاد راهنما موضوع انتخاب و فرایند ساخت فیلم آغاز
می شود و نهایتاٌ تا پایان فروردین ماه  96به دبیرخانه ارائه خواهد شد.

کتاب احکام

کتاب یا جزوه یاد شده از طرف مدرسه هدیه داده می شود و افراد

نوجوانان

پس از مطالعه کامل آن در مسابقه ی نهایی شرکت خواهند کرد.

اذان

---

خوشنویسی

موضوعات قرآنی

فایل های صوتی با هماهنگی استاد راهنما در اختیار شرکت کننده قرار
می گیرد و ایشان بر اساس همان آمادگی خود را افزایش می دهند.

80

80

40

فرم و الگوی مورد نظر در اختیار استاد راهنما قرار داده می شود و
شرکت کننده با هماهنگی ایشان اثر هنری خود را آماده و تا پایان

40

فروردین ماه  96برای داوری نهایی به دبیرخانه ارائه می نماید.

طراحی و
نقاشی با مداد،
ذغال،

فرم و الگوی مورد نظر در اختیار استاد راهنما قرار داده می شود و
موضوعات قرآنی

فروردین ماه  96برای داوری نهایی به دبیرخانه ارائه می نماید.

رنگ و روغن
دست سازه
(معرق ،ماکت،

شرکت کننده با هماهنگی ایشان اثر هنری خود را آماده و تا پایان

40

فرم و الگوی مورد نظر در اختیار استاد راهنما قرار داده می شود و
موضوعات قرآنی

شرکت کننده با هماهنگی ایشان اثر هنری خود را آماده و تا پایان

50

فروردین ماه  96برای داوری نهایی به دبیرخانه ارائه می نماید.

محراب و)...

فرم و الگوی مورد نظر در اختیار استاد راهنما قرار داده می شود و

نقاشی خط

موضوعات قرآنی

طراحی پوستر

موضوعات قرآنی

شرکت کننده با هماهنگی ایشان اثر هنری خود را آماده و تا پایان

50

فروردین ماه  96برای داوری نهایی به دبیرخانه ارائه می نماید.

فرم و الگوی مورد نظر در اختیار استاد راهنما قرار داده می شود و
شرکت کننده با هماهنگی ایشان اثر هنری خود را آماده و تا پایان
فروردین ماه  96برای داوری نهایی به دبیرخانه ارائه می نماید.

40
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