
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 خالصه آيين نامه
 ، نهج البالغه و اذان مسابقات قرآن كريمدوره   بيست و ششمين

 1401سال   –اي مدافع امنيتدشهيادواره 

 

 واجدين شرايط ثبت نام :

 و همسران (و پيمانكاري  قرارداد مستقيمكاركنان ) رسمي ، -1

 (ن )مالك تحت تكفل  و مقطع تحصيلي، زمان ثبت نام اوليه استتحت تكفل كاركنافرزندان  -2
 مدارك  ثبت نام :

  فرم ثبت نام + كپي كارت شناسایي كاركنان كامل تكميل -1 

 كپي كارنامه دانش آموزي جهت فرزندان كاركنان -2

 جهت فرزندان كاركنانكپي كارت دانشجوئي -3

 ي شناسنامه براي همسران كاركنانكپ-4

 اداري شركت تایيد گردد. محترم فرم ثبت نام متسابقين مي بایست قبل از تحویل توسط امور -5

 به فرمهاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد. -توجه

 

 رشته هاي مسابقات در دو بخش شفاهي و كتبي – 1جدول شماره 

 
 عريف گروههاي شركت كننده در مسابقاتت – 2جدول شماره 

 برگزار مي شود. )پسران و آقايان/ و خانمها دختران (گروه و در دو بخش  هشت درمسابقات 

 

 فرزندان مقطع پيش دبستاني و قبل از آن   گروه ويژه:

 ابتداييفرزندان مقطع اول ،دوم و سوم    گروه يك:

 ابتدايي ،پنجم،ششمم فرزندان مقطع چهار   گروه دو:

 هشتم و نهم( ،فرزندان مقاطع متوسطه اول)هفتم   گروه سه:

 پيش دانشگاهي( يازدهم و دوزادهم و فرزندان مقاطع متوسطه دوم )دهم،   گروه چهارم:

 فرزندان دانشجو و طلبه   گروه پنج:

 )خانمها( و همسران خانم : كاركنانگروه شش

  )آقايان( آقا: كاركنان گروه هفت

 بخش كتبي بخش شفاهي

 رحله اي(م يك)  صحيح خواني 

 يك مرحله اي(قصه گويي ( 

         قرائت تقليدی 

  قرائت تحقيق 

 قرائت ترتيل  

 تخصصي حفظ   

   يك مرحله اي( حفظ عمومي (        

  يك مرحله اي(حفظ موضوعي (     

 يك مرحله اي( (پسران و آقايان اذان )ويژه ( 

  قرآن كريم  مفاهيم  

 نهج البالغه  مفاهيم 
 



  منابع مرحله مقدماتي مسابقات فرزندان كاركنان – 3ه جدول شمار

 

 

ف
دي

ر
 

               

ها و گروه      

                  منابع 

 

 رشته ها 

و  1گروه 

  ویژه
 )پسران / دختران(

 2گروه 
 )پسران / دختران(

 3گروه 
 )پسران / دختران(

 4گروه 
 )پسران / دختران(

 5گروه 
 )پسران / دختران(

 6گروه 
 )خانمها(

 7گروه 
 )آقایان(

 صحيح خواني 1

سوره آخر  14

از سوره  30جزء 

 قارعه

سوره آخر  26

قرآن کریم  از 

 سوره والفجر

سوره مبارکه 

 لقمان

سوره مبارکه لقمان 

 و واقعه

سوره هاي 

مبارکه یس و 

 واقعه

سوره هاي 

 لقمان و حجر

سوره هاي 

 لقمان و حجر

 * قرائت تقليدي 2
 سوره مبارکه حمد با صداي استادان .. عبدالباسط، منشاوي  فایل صوتی تالوت

 (252تا  250وفایل استاد مصطفی اسماعيل )سوره بقره از آیات 

 ** قرائت تحقيق 3

قطعه تعيين شده  5

از قرآن کریم 

طبق جدول اعالم 

 شده

قطعه تعيين شده از  5

طبق قرآن کریم 

 جدول اعالم شده

قطعه تعيين  5

شده از قرآن 

طبق م کری

جدول اعالم 

 شده

قطعه تعيين  5

شده از قرآن 

طبق کریم 

جدول اعالم 

 شده

قطعه تعيين  5

شده از قرآن 

طبق کریم 

جدول اعالم 

 شده

 * قرائت ترتيل 4
سوره مبارکه 

 حجر

 هاي سوره

مبارکه مؤمنون و 

 حجر

مبارکه هاي سوره 

 انبياء و نحل و فاطر

هاي سوره 

مبارکه نحل، 

 فاطر، اعراف

 اي مبارکه ابراهيم و فاطرسوره ه

 جزء قرآن کریم( 30جزء،  20جزء،  15جزء،  10جزء،  5جزء،  3جزء،  2جزء،  1) حفظ تخصصي 5

 حفظ عمومي 6

 سوره آخر  12

قرآن کریم از 

 سوره عصر

سوره آخر  18

قرآن کریم از 

 سوره قدر

 سوره آخر  22

قرآن کریم از 

 سوره ضحی

سوره آخر قرآن  25

 بلدکریم از سوره 

سوره آخر  26

قرآن کریم از 

 سوره والفجر

 سوره مبارکه یس

 * حفظ موضوعي 7

درسنامه حفظ 

 موضوعی 

 قرآن کریم 
 )چهارم ابتدایی(

درسنامه حفظ 

موضوعی قرآن 

 کریم 
 )اول متوسطه(

درسنامه حفظ 

 موضوعی 

 قرآن کریم 
 )دوم متوسطه(

درسنامه حفظ 

 موضوعی 

 قرآن کریم 
 )دوم متوسطه(

ر روز با قرآن و عترت از کتاب ه

 85تا  19صفحه 

 آقایان پسران و ویژه قرائت اذان ** اذان 8

 ** مفاهيم قرآن كریم 9

تفسير نمونه جلد 

سوره کوثر  27

تا ناس صفحه 

 500تا  387

 500تا  345تفسير نمونه صفحه 

 از سوره فيل تا سوره ناس 27جلد 

از سوره  27کتاب تفسير نمونه جلد 

تا  322ره ناس صفحه همزه تا سو

500 

 ** مفاهيم نهج البالغه 10

کتاب پيام امام 

اميرالؤمنين جلد 

شرح حکمت  12

تا  17ها صفحه 

حکت هاي  111

 15تا  1

جلد اول پيام اميرالؤمنين شامل بخش 

 3و 2خطبه هاي  58تا  13مقدمه صفحه 

 381تا صفحه  250صفحه 

 نوشته آیت ا... مکارم شيرازي

م اميرالمؤمنين )ع(  کتاب پيام اما

تا  1از نامه  178صفحه  – 9جلد 

 13پایان نامه

نوشته حضرت آیت ا... مکارم 

 شيرازي

 قصه گویي 11

یك قصه از کتاب 

قصه هاي پيامبران 

 )ویژه پسران(

یك قصه از  

قصه از  10کتاب 

بانو فاطمه )س( 

 )ویژه دختران(

**** 



 يشرح محتوي و ضوابط رشته هاي مرحله مقدمات

 رشته صحيح خواني 
 سوره هاي مبارکه لقمان و واقعه : 4از سوره قارعه           گروه  30سوره آخر جزء  14  : 1گروه 

 سوره هاي مبارکه یس و واقعه : 5از سوره والفجر           گروه  30سوره آخر جزء  26 : 2گروه 

 لقمان و حجرسوره هاي مبارکه  : 7و  6 هاي گروه          سوره مبارکه لقمان                                : 3گروه 

 می باشد.منظور از صحيح خوانی؛ یعنی خواندن صحيح، روان و بدون غلط کلمات و عبارات قرآنی مد نظر توجه : 

 رشته قرائت تقليدي 
 مصري : اساتيدفایل صوتی تالوت سوره مبارکه حمد با صداي 

 از استاد مصطفی اسماعيل 252تا  250و فایل قرائت سوره بقره آیات  استاد منشاوي –استاد عبدالباسط 

یکی را به دلخواه انتخاب نموده و پس از تمرین در روز مسابقه  فایل فوق بصورت صوتی براي شرکت کنندگان ارسال خواهد شد که الزم است 4 توجه:

 قرائت نمایند.

  تفکيك گروهها به شرح ذیل:شامل پنج قطعه از قرآن کریم به رشته قرائت تحقيق 
 

 
 تا آیه از آیه سوره مباركه صفحه ردیف

 الیؤمنون      10 بسم ا...            1 یس 440 1

 توعدون       63 انّ                            55 یس 444 2

 المبين       15 قل یا عباد            10 الزمر 459 3

 بمنشرین   35 تركواكم            25 الدخان 497 4

 مرتقبون      59 انّ المتقين         51 الدخان 498 5
 

 

                                       
 تا آیه از آیه سوره مباركه صفحه ردیف

 اليم         7 بسم ا...     1 لقمان 411 1

 یبور         10 افمن          8 فاطر 435 2

 یكفرون     70 هوالذي      67 یونس 216 3

 العالمين      65 ذلكم           62 غافر 474 4

 شكور         33 وهوالذي       28 الشّوري 486 5
 

 

                                       
 تا آیه از آیه سوره مباركه صفحه ردیف

 حميد            12 انّ الذین     8 لقمان 411 1

 بصير              28 ومن كفر       23 نلقما 413 2

 منتقمون         22 افمن              18 السجده 416 3

 غفور               28 انّا ارسلناك     24 فاطر 437 4

 واالعناق          33 و ما خلقنا      27 ص 455 5
 

 

 

 

 

 

      3گروه 

 4گروه 

 5گروه 



 

 رديف صفحه سوره از آيه تا آخر آيه

 1 212 یونس للذین       26 تعبدون     28

 2 132 انعام انما       36 مستقيم      39

 3 433 سباء قل       46 قریب       50

 4 249 رعد الم           1 یتفكرون       3

 5 50 آل عمران هوالذي       6 الوهاب        8

 

 

 ردیف صفحه سوره از آیه تا آخر آیه

 1 19 بقره لن ترضيو    120 ینصرون     123

 2 215 یونس اال ان        55 تفترون       59

 3 252 رعد افمن        19 باب        23

 4 254 رعد مثل        35 واق       37

 5 270 نحل وقيل        30 یظلمون        33

 

ت داوران به قيد قرعه انتخاب خواهد شد، لذا الزم است شرکت کنندگان : با توجه به این که در روز مسابقه یك قطعه از قطعات فوق، توسط هيأ1نکته 

 محترم در مورد تمامی قطعات آمادگی الزم را داشته باشند.

داء و : در صورت به تساوي رسيدن امتيازات دو یا بيش از دو نفر از شرکت کنندگان، تعيين رتبه به ترتيب بر اساس نمره تجوید، لحن، وقف و ابت2نکته 

 وت خواهند بود.ص
 رشته قرائت ترتيل 

 : سوره هاي مبارکه انبياء، نحل و فاطر4سوره مبارکه حجر                     گروه  2: گروه  2گروه 

 : سوره هاي مبارکه نحل، فاطر و اعراف5: سوره هاي مبارکه مؤمنون و حجر           گروه 3گروه 

 و فاطر ابراهيم: سوره هاي مبارکه  7و  6هاي گروه 

مجاز به شرکت در این رشته « تا دو سال»افرادي که در مرحله نهایی دوره / دوره هاي قبلی مسابقات در رشته قرائت ترتيل حائز رتبه اول شده اند : 1نکته 

 نمی باشند.

 ي پسران می باشد.سطر برا 12سطر براي دختران و  10سؤاالت این مرحله توسط هيأت داوران تعيين می شود که شامل:  : 2نکته 

 در صورت به تساوي رسيدن امتيازات دو یا بيش از دو نفر از شرکت کنندگان، تعيين رتبه به ترتيب اساس نمره تجوید، لحن، وقف و ابتداء و: 3نکته 

 صوت خواهد بود.

 رشته حفظ تخصصي 
 قرآن کریم( می باشد. جزء 30جزء و  20جزء،  15جزء ، 10جزء ، 5جزء،  3جزء،  2جزء ،  1این رشته شامل )

درصد امتياز حسن قرائت )صوت، لحن، تجوید و  30درصد امتيازصحت حفظ و  70: در تمام مراحل برگزاري مسابقات نحوه محاسبه امتياز حافظ، 1نکته 

 وقف وابتداء( خواهد بود.

ي حفظ تخصصی حائز رتبه اول شده اند، مجاز به شرکت در همان : افرادي که در مرحله نهایی دوره / دوره هاي قبلی مسابقات، در یکی از رشته ها2نکته 

« تا دو سال»اندرشته نبوده و می بایست ميزان محفوظات خود را اضافه نمایند. در رشته حفظ کل نيز افرادي که در دوره قبلی مسابقات حائز رتبه اول شده 

 مجاز به شرکت در این رشته نمی باشند.

ق الذکر، پيوستگی اجزاء و یا دو قسمت مساوي و غير مساوي بوده و پراکندگی در محفوظات مورد قبول نمی باشد. بطور : مالک رشته هاي فو3نکته 

 را ارائه دهد. 30تا  27و  6تا  1جزء قرآن کریم، می تواند اجزاء  10مثال حافظ 

 می تواند با جزء اول بصورت پيوسته در نظر گرفته شود. 30: جزء  4نکته 

 .فقط در مرحله مقدماتی برگزار خواهد شد جزء 2جزء و  1رشته هاي حفظ  : 5نکته 

 (6)گروه  قطعات ویژه کارکنان خانم و همسران اناث کارکنان

 (7آقایان )گروه قطعات ویژه 



: در صورت تساوي امتيازات دو یا بيش از دو نفر از شرکت کنندگان، تعيين رتبه به ترتيب بر اساس نمره صحت حفظ ، تجوید، لحن، وقف و  6نکته 

 ابتداء و صوت خواهد بود.

 حفظ عمومي 
 سوره آخر قرآن کریم از سوره بلد 25: 4گروه  کریم از سوره عصر   سوره آخر قرآن  12:  1گروه 

 سوره آخر قرآن کریم از سوره والفجر 26: 5گروه   سوره آخر قرآن کریم از سوره قدر    18: 2گروه 

 سوره مبارکه یس:  7و  6گروه    سوره آخر قرآن کریم از سوره ضحی    22: 3گروه 

 رشته حفظ موضوعي 
 : درسنامه حفظ موضوعی قرآن کریم )دوم متوسطه(4گروه             ابتدایی(   4نامه حفظ موضوعی قرآن کریم )جلد : درس 2گروه 

 : درسنامه حفظ موضوعی قرآن کریم )دوم متوسطه(5گروه                  : درسنامه حفظ موضوعی قرآن کریم )اول متوسطه( 3گروه 

 85تا  19عترت از صفحه  کتاب هر روز با قرآن و:  7و  6گروه 

 رشته اذان 
 .می باشد«  و هفت پنج گروه هاي سه، چهار،» پسران و آقایاناین رشته مختص :  1نکته 

 در صورت تساوي امتيازات دو یا بيش از دو نفر از شرکت کنندگان، تعيين رتبه به ترتيب بر اساس نمره صوت، لحن، و فصاحت خواهد بود.:  2نکته 

 رآن كریمرشته مفاهيم ق 
 می باشد. 5و 4و  3این رشته مختص گروه هاي 

 500تا  387( از سوره کوثر تا ناس صفحه 27: این رشته از کتاب تفسير نمونه )جلد  3گروه 

 500تا  345از سوره فيل تا سوره ناس صفحه  27: این رشته از کتاب تفسير نمونه جلد  5و 4گروه 

 500تا  322از سوره همزه تا سوره ناس صفحه  27نمونه جلد  کتاب تفسيراین رشته از  : 7و  6گروه 

 رشته مفاهيم نهج البالغه 
 می باشد. 5و 4و  3این رشته مختص گروه هاي 

 نوشته آیت ا... مکارم شيرازي 15تا  1( حکمتهاي 111تا  17)شرح حکمتها از صفحه  12: از کتاب پيام امام اميرالؤمنين جلد  3گروه 

نوشته آیت ا...  381تا  250صفحه  3و  2( و خطبه هاي 58تا  13اول کتاب پيام امام اميرالمؤمنين جلد اول )شامل بخش مقدمه صفحه  : جلد 5و 4گروه 

 مکارم شيرازي

 نوشته حضرت آیت ا... مکارم شيرازي 13تا پایان نامه 1از نامه  178صفحه  – 9کتاب پيام امام اميرالمؤمنين )ع(  جلد  : 7و  6گروه 

 كات مهم :ن

 مسابقات راه خواهند یافت. بعديفقط نفرات اول رشته هاي اصلی در مرحله مقدماتی بر اساس جدول حد نصاب امتيازات به مرحله  -1

 هر فرد مجاز است فقط در یك رشته شرکت کند. -2

 رفاً در مرحله مقدماتی برگزارحفظ یك و دو جزء ص، نکته: رشته هاي صحيح خوانی، حفظ موضوعی، اذان،  حفظ عمومی و قصه گوئی

 می شوند. 

 می باشد. و آقایان رشته اذان مختص پسران-3

ل افرادي که در مرحله نهایی دوره / دوره هاي قبلی مسابقات، در یکی از رشته هاي مفاهيم قرآن کریم و نهج البالغه ، قرائت تحقيق و ترتي -4

 ز به شرکت در همان رشته نمی باشند.قرآن کریم حائز رتبه اول شده اند، تا دو سال مجا

افرادي که در مرحله نهایی دوره قبلی مسابقات، در یکی از محدوده هاي رشته هاي حفظ حائز رتبه اول شده اند، مجاز به شرکت در همان  -5

ه/ دوره هاي قبلی مسابقات محدوده نبوده و می بایست ميزان محفوظات خود را اضافه نمایند. در رشته حفظ کل نيز چنانچه افراد در دور

 حائز رتبه اول شده اند، تا دو سال مجاز به شرکت در این رشته نمی باشند.

 حداکثر زمان درخواست تجدیدنظر، نيم ساعت بعد از اعالم رسمی نتایج است. -6

باشد و پراکندگی در در بخش حفظ می بایست محفوظات شرکت کنندگان بصورت پيوسته و یا در دو قسمت مساوي یا غيرمساوي  -7

 را ارائه دهد. 30تا  27و  6تا  1تواند اجزاء جزء قرآن کریم می 10محفوظات مورد قبول نمی باشد. به طور مثال حافظ 

 


