بسم اهلل الرمحن الرحیم
اللهمّ صلّ علی حممد و آل حممد و عجّل فرجهم

معرفیطرحذاکرین


مخاطب  :فردی که به دنبال حفظ قرآن بوده و البته تأکیدش بر حفظ از دریچه مضامین سوره و به کارگیری حافظه مفهومی
است.



غایات دوره:

-

توقف در متن سوره ها با استفاده از روشهای تدبری

-

آشنایی با روشهای عمومی تدبر در قرآن

-

ارتقای مهارت در به کارگیری روشهای تدبر برای تحقّق حفظ

-

آشنایی با روشهای تخصصی

-

ارتقای مهارت در به کارگیری روشهای تخصصی در فرایند تثبیت

-

دریافت نظام موضوعات سورههای قرآن کریم



خروجیها:

-

آمورش تدبر حفظ محور

-

آموزش روشهای تدبر

-

پژوهشهای موضوعی در قرآن

-

توسعه و تعمیق روشهای تدبر

-

تنوع بخشی به روش های حفظ



توزیع خروجی مورد انتظار برای هریک از اجزای دوره :

سطح خروجی پایان دوره

اجزای دوره
آشنایی با روشهای عمومی تدبر

آشنایی با روشهای عمومی تدبر در قرآن در جهت کاربست

تدبر حفظ محور

آمورش تدبر حفظ محور در بسترهای تخصصی
آموزش دوره عمومی روشهای تدبر در بسترهای عمومی
1

آموزش دوره عمومی روشها ی تدبر در بسترهای تخصصی

تدبر تثبیت محور

آمورش تدبر تثبیت محور در بسترهای تخصصی
آموزش تدبر حفظ محور با رویکرد موضوعی در بسترهای
تخصصی
آموزش دوره تخصصی روشهای تدبر در بستر های تخصصی
پژوهش – روش شناسی و موضوعی-



چینش محتوا و بازه زمانی:

اجزای دوره

محتوای عمومی

محتوای پایه

آشنایی با روشهای عمومی مجلدات اول تا پنجم سور موجود در کتب تدبر
تدبر

بازه زمانی

نیمسال

روشهای تدبر

تدبر حفظ محور ( شامل  7ارتقای مهارت در به سور مفصالت ( با تأکید بر سوری که در کتب روشی نیمسال
نیمسال)

کارگیری روش ها

نیامده)
حزب 6

نیمسال

حزب 5

نیمسال

حزب 4

نیمسال

حزب 3

نیمسال

حزب 2

نیمسال

2

حزب 1
دوره تخصصی آموزش روش
های تدبر در قرآن و تثبیت
محفوظات

تدبر مکی

نیمسال

تثبیت سور مکی ( با محوریت بررسی موضوع در
دسته سور مکی)
تثبیت سور مدنی ( با محوریت بررسی موضوع در

تدبر مدنی

دسته سور مدنی)
تدبر ادبی 1
تدبر ادبی 2

تثبیت کل با توجه به الیه های متکلم مخاطب
تثبیت کل با توجه به فصل و وصل های سور
تثبیت با رویکرد پژوهشی

تدبر روایی

نیمسال
نیمسال
نیمسال
نیمسال



روش ارائه محتوا:

-

ترتیب حفظ :حفظ از انتها به ابتدای قرآن در قالب احزاب سبعه ،با محوریت دسته آیات ،سوره ،دسته سوره و کل قرآن

-

راهبرد حفظ :ورود به سوره از طریق روشهای طبقه بندی ،توقف در سوره از طریق روشهای تفکر و کلمه ،خروج از سوره
از طریق توجه به احکام و تفصیل سوره

-

راهبرد مرور نزدیک :مطالعه سورهها با محوریت زوج سوره و خانواده سوره

-

راهبرد مرور دور :مطالعه محتوای کلی یک سوره در سایر سور

-

راهبرد تثبیت :تثبیت موضوعی سوره ای



شیوه ارزیابی:

-

حفظ :جلسه به جلسه ،پایان سوره یا دسته سوره ( مطابق معیارهای ارزیابی متن)

-

روشهای عمومی تدبر  :قبولی در آزمونهای مدرسه تدبر

-

روشهای تدبر تخصصی :ارائه کار پژوهشی پایان دوره تخصصی

-

سایر موارد ( واژگان ،تفسیر و تثبیت موضوعی) :برای افرادی که به کادر می پیوندند ،مطابق اظهارات خود ایشان است.
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