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 خيابـان-تهـران: و برنامـه ريـزي درسـي       طرحدفتر  
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   4 طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 

نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابـان   -تهـران  :برنامـه ريـزي     معاونت پـژوهش و     
زمان آمـوزش فنـي و    سـا - نبش چهارراه خوش  -آزادي
  طبقه پنجم  -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 



 1

  رو خواني و روانخواني قرآن كريم: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  :شغل مشخصات عمومي
ن و روانخوان قرآن كريم كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم بتواند از عهده روخوا

تشخيص صداها و عالئم ، تلفظ كلمات به همراه حروف نا خوانا ، بكارگيري مفهوم اشباع و قواعد وقف و 
 .تلفظ حروف مقطعه برآيد 
   :وروديويژگي هاي كارآموز

  دوره راهنمايي پايان : ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني : توانايي جسميحداقل 

    -  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  :موزشي آ دوره طول
  ساعت      10      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت         5     :                ـ زمان آموزش نظري
  ساعت         5    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت        --:      كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت         - :                     پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت       -     :       زمان سنجش مهارت        ـ

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: )دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
  %75 : نجش عمليس امتياز- 2
  %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
 %65:  امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   :ويژگيهاي نيروي آموزشي
  ليسانس مرتبط :حداقل سطح تحصيالت 
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  رو خواني و روانخواني قرآن كريم: نام شغل 

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  ها و عالئمتوانايي بكارگيري صدا  1
  توانايي تلفظ كلمات به همراه حروف نا خوانا  2
  توانايي بكارگيري مفهوم اشباع در كلمات  3
  توانايي به كار گيري قواعد وقف  4
  توانايي تلفظ حروف مقطعه  5
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  رو خواني و روانخواني قرآن كريم: نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  آشنايي با انواع صداها   1
         صداهاي كوتاه -  

         صداهاي كشيده -  

        شناسايي اصول بكارگيري صداها   2-1

        آشنايي با ساختار نوشتاري فارسي و عربي صداهاي كشيده   3-1

        آشنايي با طرز به وجود آمدن صداهاي كشيده   4-1

        آشنايي با مفهوم مد   5-1

        آشنايي با مفهوم سكون و اشكال مختلف آن در مصاحف   6-1

        آشنايي با ارزش تلفظ كلمات مشدد  7-1

        آشنايي با تعريف تنوين و ساختار آن  8-1

        آشنايي با تنوين هاي سه گانه  9-1

 و رسم الخط شناسايي اصول اشكال مختلف تنوين از مصاحف مختلف  10-1
  عثمان طه 

      

  2  1  1  توانايي تلفظ كلمات به همراه حروف نا خوانا   2
        )ؤ ئ ئ أ (آشنايي با كلمات به همراه حروف ناخوانا   1-2

        )ؤ ئ ئ أ (شناسايي اصول تلفظ كلمات به همراه حروف ناخوانا   2-2

         )ٰٰ يٰيۈ( آشنايي با كلمات به همراه حروف ناخوانا   3-2

         )ٰٰ يٰيۈ( شناسايي اصول تلفظ كلمات بهمراه حروف ناخوانا   4-2
        )الف جمع (شناسايي اصول تلفظ كلمات به همراه حروف نا خوانا   5-2

        شناسايي اصول تلفظ كلمات شش گانه با واو ناخوانا   6-2

        شناسايي اصول خواندن كلمات با همزه وصل   7-2

         گيري همزه وصل شناسايي اصول حركت  8-2

        شناسايي اصول تلفظ صداي كشيده نزد همزه وصل   9-2

        )الف الم ( شناسايي اصول تلفظ   10-2
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  رو خواني و روانخواني قرآن كريم: نام شغل 

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

         وصل شناسايي اصول خواندن تنوين نزد همزه  11-2
        شناسايي اصول تلفظ كلمات با حروف نا خوانا   12-2

  2  1  1  توانايي بكارگيري مفهوم اشباع در كلمات   3
        آشنايي با  مفهوم  اشباع و كاربرد آن  1-3

        آشنايي با مفهوم اشباع  كلمات  2-3

        آشنايي با مفهوم ضمير و هاء ضمير  3-3

        هاء ضمير آشنايي با موارد اشباع   4-3

        شناسايي اصول موارد عدم اشباع هاء ضمير   5-3

        شناسايي اصول موارد استثناء  6-3

       در بعضي مصاحف جهت راهنمايي اشباع اصول عاليم مخصوصشناسايي  7-3

        شناسايي اصول بكارگيري مفهوم اشباع در كلمات   8-3

  2  1  1  توانايي بكار گيري قواعد وقف  4
        آشنايي با مفهوم وقف و كاربرد آن   1-4

        شناسايي اصول موارد وقف ابدال   2-4

        شناسايي اصول موارد اسكان   3-4

        شناسايي اصول موارد وقف بدون تغيير   4-4

        شناسايي اصول بكارگيري قواعد و عالئم وقف در مصاحف مختلف   5-4

  2  1  1  توانايي تلفظ حروف مقطعه   5
        ناي با حروف مقطعه در قرآن كريم آش  1-5

        مقطعه در قرآن كريم شناسايي اصول موقعيت حروف   2-5

        آشنايي با وجه تسميه حروف مقطعه   3-5

        آشنايي با حروف مقطعه در قرآن كريم   4-5

        شناسايي اصول حروف مقطعه و طرز قرائت آن ها   5-5
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   قرآن كريمرو خواني و روانخواني: نام شغل 

    مواد و وسايل رسانه اي ‘ ابزار ‘ فهرست استاندارد تجهيزات
  

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف
      سيستم پخش صوتي نوار صدا   1
      كامپيوتر با كليه متعلقات آن   2
      سيستم آمپلي فاير صدا   3
      ويژيو اليرز  4
      ويديو پروژكتور  5
      صندلي مربي   6
       آموز صندلي كار  7
      وايت برد   8
      قرآن   9
      كتاب آموزشي  10
     نوار آموزشي  11
12  Cd آموزشي       
      رحل قرآن   13
      ماژيك وايت برد   14
      مداد   15
      پاك كن   16
      كاغذ  17

 

  

 


