بسم اهلل الرحمن الرحیم

آیین نامه برگزاری آزمون ساالنه حفظ قرآن کریم و نهج البالغه
سال تحصیلی 98-99
مقدمه:
صلی اهلل عليه و آله وسلم

مسئله حفظ قرآن از عصر پيامبر

و به دستور و تأكيد خود آن حضرت كه در روايات زيادي وارد شده ،به

عنوان يك سنت و عبادت در تمام قرون و اعصار ادامه داشته است.
در صدر اسالم و عصر صحابه و تابعين ،حفظ قرآن به عنوان عملی مستحب كه تأكيد بسياري از ناحيه اهل بيت عصمت و
طهارت عليهم السالم بر انجام آن صورت میگرفت ،از اهميت ويژهاي در ميان مسلمانان برخوردار بود؛ به گونهاي كه اگر
كسی چيزي از قرآن را در ذهن نداشت ،جايگاه وي نزد مسلمانان پايين بود.
لذا ائمه معصومين عليهم السالم میكوشيدند تا با در نظرگرفتن امتيازات مادي و معنوي ،مسلمانان را به انس دائمی با قرآن
كريم بخوانند.
بر همين اساس و در راستاي مطالبه مقام معظم رهبري حضرت امام خامنهاي

دام ظلهالعالی

مبنی بر تربيت ده ميليون حافظ قرآن

كريم و بر اساس مصوبه  18شوراي عالی ،آزمون سراسري حفظ قرآن و نهج البالغه بصورت ساالنه ،جهت ارج نهادن به
تالش حافظان گرامی و تشويق مادي و معنوي طالب ،با در نظرگرفتن مزايا و امتيازات خاص ،توسط معاونت تهذيب و
تربيت مديريتهاي استانی برگزار میشود.

اهداف:
 .8ترويج و توسعه فضاي انس دائمی با قرآن و حديث در بين طالب علوم دينی.
 .2ترغيب و تشويق طالب به حفظ قرآن وحديث.
 .3ارزيابی ساالنه طالب حافظ قرآن و نهج البالغه در راستاي ارتقاء سطح كمی و كيفی محفوظات ايشان.
 .4تجليل و ارج نهادن به تالش طالب حافظ قرآن و نهج البالغه.
مزایا:
 )8ارتقاء شهريه مقام معظم رهبري (دام ظلهالعالی) و برخی از مراجع معظم تقليد
 )2بهرهمندي از تسهيالت نهادهاي حوزوي و آموزشی و تبليغی
 )3امتياز ويژه انتقال از شهرستان به حوزه علميه قم (حفظ كل)
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(حفظهم اهلل)

تذکرات مهم:
 .8آزمون ساالنه حفظ قرآن(كتبی و شفاهی) و نهج البالغه(شفاهی) ،به صورت سراسري و همزمان در تمامی
استانها برگزار میشود.
 .2معیار قبولي در آزمون ساالنه حفظ قرآن ،احراز امتیاز  58حاصل از معدل دو آزمون کتبي
(حفظ  -ترجمه و مفاهیم) ميباشد .بنابراين شرکت کنندگان در اين آزمون که جمع امتیاز دو
آزمون کتبي آنها کمتر از  58باشد ،بايد در آزمون شفاهي نیز شرکت نموده و در صورتي که
معدل مجموع آزمون کتبي و شفاهي آنان به  07برسد ،قبول تلقي ميشوند؛ در غیر اين
صورت بايد در آزمون مجدد شرکت نمايند( .آزمون مجدد فقط به صورت شفاهي و نمره
قبولي در آن  07خواهد بود).
 .3معيار قبولی در آزمون ساالنه حفظ نهجالبالغه ،احراز حداقل امتياز  07از مجموع  877امتياز آزمون شفاهی است.
شرط حضور در آزمون ،داشتن شماره پرونده تحصيلی در مركز مديريت حوزههاي علميه میباشد( .طالب
پایه دوم به باال میتوانند در آزمون شرکت نمایند).
 .4بر اساس مصوبه  18شوراي عالی حوزههاي علميه،كليه حافظان محترم قرآن كريم و نهج البالغه هر ساله ملزم به
ثبت نام و شركت در امتحان میباشند.
تبصره :1متقاضيان شركت در آزمون ساالنه ،كه بیش از  07سال سن دارند از شركت در آزمون کتبي معاف
بوده و الزم است در آزمون شفاهی شركت نمايند.
تبصره :2متقاضيان شركت در آزمون ساالنه ،كه بیش از  07سال سن دارند( ،به شرط  0سال حضور و قبولی در
آزمونهاي گذشته) ،از شركت در آزمون ساالنه معاف بوده و قبول محسوب میشوند.
 .0طبق مصوبه مذكور  ،ارتقاء شهريه جهت حفظ قرآن و نهج البالغه هركدام به صورت جداگانه منظور میشود.

رشتههای آزمون حفظ قرآن:

رشته

تعداد

تعداد

سئواالت

سئواالت

کتبی حفظ

ترجمه

جمع سئواالت کتبی

تعداد سئواالت

امتیازات
آزمون

آزمون

کتبی

شفاهی

 27سئوال

 27سئوال

47

دو سئوال  0سطري

 877امتياز

 877امتياز

 80جزء(نصف)  37سئوال

 27سئوال

07

سه سئوال  0سطري

 877امتياز

 877امتياز

حفظ كل

 07سئوال

 27سئوال
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شش سئوال  0سطري

 877امتياز

 877امتياز

حفظ پراكنده

هر جزء

 47سئوال ( 87جزء )

دو سئوال  0سطري ( 87جزء )

 87يا  80جزء

 2سئوال

 07سئوال (  80جزء )

سه سئوال  0سطري ( 80جزء )

 877امتياز

 877امتياز

 87جزء(ثلث)

 27سئوال
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شفاهی حفظ

ضوابط آزمون:
 .8دفترچه سئواالت شامل يك دفترچه  07سئوالی ( تستی چهارگزينهاي ) بوده كه متقاضيان نسبت به محفوظات
خود ،در هر جزء به دو سئوال پاسخ خواهند داد.
 .2ححداقل ميزان محفوظات  87جزء ( پيوسته يا پراكنده ) میباشد.
تبصره :افرادي كه داراي محفوظات پراكنده میباشند ،بايد ضمن مشخص نمودن اجزاء در پاسخنامه ،نسبت به
ميزان محفوظات خود (  87يا  80جزء ) به سئواالت كتبی مربوط ( هر جزء  2سئوال ) پاسخ داده و در آزمون
شفاهی همان اجزاء شركت كنند.
 .3اوراق آزمون كتبی و سئواالت آزمون شفاهی هر فرد مطابق ثبت نام وي صورت گرفته و امکان تغيير رشته
آزمونی ،در حين و بعد از آزمون وجود ندارد؛ لذا در هنگام ثبت نام دقت الزم را داشته باشيد.
 .4آزمون ترجمه و مفاهيم ،از ترجمه لغات ،عبارات و توضيحات ( نکات تفسيري و پيامها ) سورههای حجر و نحل

بر اساس مصحف آموزشی ذكر مبارک تأليف اساتيد ،سيد مهدي هاشمی و حسين صديقی میباشد.
 .0فايل  pdfمربوط به اين دو سوره جهت دانلود در هنگام ثبت نام در دسترس خواهد بود.
 20 .0درصد نمره آزمون كتبی مربوط به بخش ترجمه و مفاهيم میباشد.
 .0سئواالت كتبی به صورت چهار گزينهاي طراحی شده و امتياز منفی ندارد.
 .1در آزمون شفاهی حفظ قرآن ،از هر  0جزء يك سئوال طرح میشود.
حفظ نهج البالغه:
آزمون حفظ نهج البالغه ،فقط به صورت شفاهی برگزار میشود كه تقسيم بندي رشتههاي ثلث ،نصف و كل
نهجالبالغه به شرح ذيل میباشد:
رشته

محدوده

معادل ثلث نهج البالغه

خطبه  8تا 830

معادل ثلث نهج البالغه

خطبه  831تا 232

معادل ثلث نهج البالغه

خطبه  8تا  12وكل حکمتها

معادل ثلث نهج البالغه

كل حکمتها و نامهها

نصف نهج البالغه

خطبه  8تا 810

نصف نهج البالغه

خطبه  810تا  232و كل حکمتها و نامهها

نصف نهج البالغه

خطبه  8تا  830و كل حکمتها

نصف نهج البالغه

كل نامهها و حکمتها و خطبه  8تا 12

كل نهج البالغه

مجموع خطبهها ،نامهها و حکمتها
3

حداقل امتیاز قبولی

% 07

نحوه ثبت نام:

 ثبت نام آزمون ساالنه حفظ قرآن و نهج البالغه ،از طريق سايت معاونت تهذيب و تربيتحوزههاي علميه ( )http://tahzib.ismc.irانجام میگيرد.
 متقاضيان شركت در آزمون ،از تاريخ  8321/70/80تا  8321/70/38فرصت دارند با ورود بهسايت معاونت تهذيب و تربيت نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
 هزينه ثبتنام مبلغ  070777ريال میباشد.زمان و مکان برگزاری آزمون:

برنامهها و تاريخ برگزاري آزمون ساالنه و مجدد قرآن و نهج البالغه ،به شرح ذيل میباشد:
زمان ثبت نام

زمان برگزاری

از تاريخ 8321/70/80

جمعه 8321/70/70

به مدت پانزده روز

ساعت  2صبح

آزمون

از تاريخ 8321/71/82

جمعه 8321/72/71

مجدد

به مدت پانزده روز

ساعت  2صبح

آزمون
ساالنه

مکان برگزاری

استان قم :مسجد امام حسن عسکري(ع)
ساير استانها :توسط معاونت تهذيب و تربيت
استان محل تحصيل مشخص میشود.

استان قم :مدرسه فيضيه
ساير استانها :توسط معاونت تهذيب و تربيت
استان محل تحصيل مشخص میشود.

زمان اعالم نتایج آزمون ها:

آزمون ساالنه8321/70/27 :
آزمون مجدد8321/72/80 :
مکان اعالم نتایج آزمون ها:

کانال مديريت قرآن و حديث در پیامرسان ايتــا@mqh111 :

مديريت قرآن و حديث حوزههاي علميه
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