
  بسمه تعالی     

  

 کده پزشکیدانش

    1400-1401سال تحصيلی   اول نيمسال

 

 گروه استادان:مدرس

 مجازی:  مکان 

 طبق برنامه کد درس اخذ شده توسط دانشجو  :کالس و ساعت روز

   13-15ساعت   22/10/1400 تاریخ امتحان پایان ترم:

 نام درس: آشنایی با قرائت و روانحوانی قران کریم 

  واحد 1: تعداد واحد

  نظری نوع واحد:

 عمومی پزشکیمقطع و رشته تحصيلی: 

  

  

  قران کریمآشنایی دانشجویان با روانخوانی و ترتيل  :هدف کلی

 اهداف رفتاری:    

  دانشجو بتواند یک صفحه قران را درست و بدون اشتباه بخواند-1

 آیه با ترتيل بخواند  2دانشجو با ترتيل آشنا شود و حداقل -2

  

  روش تدریس: روش فعال

 فعاليتهای فراگيران: 

  خواندن چند آیه قران به صورت درست -1

  گرفتن اشتباهات قرائت دیگران -2

  تشخيص قواعد قرائت هنگام پخش صوت قرائت -3

 روش ارزشيابی: 

 نمره  12آزمون شفاهی -1

  نمره 8آزمون کتبی  2

 : منایع درس 

 قران کریم -1

 کتاب آشنایی با قرائت  قران کریم -2

 آموزش قرائت قران کریم تاليف پژوهشکده قران و عترت-3

  



 

 1400 -1401  سال تحصيلی  اول دوره   نيمسال

 ردیف تاریخ رئوس مطالب ارائه دهنده

 1 جلسه  اول رابطه با کتابت قران و انواع قرائتمقدمه ای در  

دوم جلسه آشنایی با آداب قرائت قران کریم و روخوانی سوره حمد و تین   2 

آشنایی با صامتها و مصوتها و رو خوانی سوره مطففین و  

 بروج

 3 جلسه  سوم

آشنایی با نشانه های قران کریم و حروف نا خوانا و قرائت  

 سوره تکویر

چهارم جلسه  4 

آشنایی با هاء ضمیر و التقاء ساکنین و روخوانی سوره  

 عبس و لقمان
پنجمجلسه   5 

 6 جلسه ششم آشنایی با وقف و رو خوانی سوره  حجرات 

هفتمجلسه  آشنایی با تلفظ برخی حروف و رو خوانی سوره قاف   7 

 8 جلسه  هشتم آشنایی با تلفظ برخی حروف و روخوانی سوره نازعات 

 9 جلسه نهم آشنایی با صفات حروف و روخوانی سوره جمعه 

 10 جلسه  دهم آشنایی با احکام حرف راء و رو خوانی سوره منافقون 

 11 جلسه  یازدهم آشنایی با احکام نون ساکن و تنوین و روخوانی سوره حدید 

 12 جلسه دوازدهم آشنایی با احکام نون ساکن و تنوین و روخوانی سوره طور 

 13 جلسه سیزدهم آشنایی با مد و انواع آن و رو خوانی سوره مجادله 

 14 جلسه  چهاردهم روخوانی و مرور سوره ها 

 15 جلسه پانزدهم روخوانی و مرور سوره ها همراه تکرار قواعد 

 16 جلسه شانزدهم امتحان شفاهی 

 



 


