
 
 بسمه تعالی

 

 :رس آغاز 

يْنرا بِِه إِبْرراِهيمر ورُموسر  ا ورصى مر يْنرا إِلريْكر ور الىِذي أرْوحر ا ورَّصى ِبِه نُوًحا ور يِن مر نر الدِّ عر لرُكم مِّ ر ينر  َشر ِعيَسر أرْن أرِقيُموا الدِّ  .ور

رضا مدرسی دیت الله سیدمحمدرس حرضت آ فضال و شاگردان با همت برخی  در قم  (عج)فرهنگی یاران سبزموعودتشکیل موسسه    

قوی و ، یک جریان )دامت برکاته(حجت االسالم و املسلمین حمیدرضا ترابیحرضت  میدانی رهربیهدایت و و با   1384در سال  )دام ظله(یزدی

دانش  نفر 20000دانش آموزی در چند نقطه کشور شکل داد.چیزی حدود تربیت و تبلیغ تربیت نیرو و نخبه پروری در عرصه منسجم 

جوان بود نوید طلبه و روحانی  120ساله این موسسه که حاصل جهد تبلیغی و تربیتی بیش از  5های فارغ التحصیل دوره نخبه آموز

 به خود اختصاص خواهد داد.  های علمیه راهای دانشگاه و حوزهکرسی داد کهی را میظرفیت جدید

ویژه  ،ایگیری مدرسه علمیهجدید موجب شد که ایده اولیه شکل جبههاین در  و به خدمت گرفنت استعدادها ریزی برای رشدبرنامه

 هانظریها و تنگبی مهریاما . بیانجامدکوچصفهان از توابع رشت  در شهر 1389در سال  )عج(نخبگان به تاسیس مدرسه علمیه بقیه الله

در هامن سال اول بنا به مصالحی و به دستور امام جمعه وقت رشت آیت الله قربانی  متوقف  این حرکتشد ن برهه حساس موجب در آ 

   شود.

امن شهدای موسسه یاران سبز درساخت بود که 1391آغازین روزهای پائیز بعد از این فراز و فرود و بازبینی تجربیات گذشته در 

 در اولین گام تشکیل هسته مطالعه و پژوهش درو  هرشد کرد ،هشکل گرفتراز ت های اولیه تاسیس مدرسه علمیهدغدغهقم در  )عج(موعود

های و شخصیتهای میدانی و مصاحبه با مراکز و مدارس علمیه ، بازدیدماه مطالعه 9نتیجه حدود . کلید خورد تراز حوزههای معیار رابطه با 

 (ره)های اولیه مدرسه علمیه آیت الله بهجتچارچوب، طراحی و قم  بنابکشور در مشهد و تهران و موفق های علمیه حوزه حوزوی و

  .شد

 گذاری هدف: 

کارآمدی  -3 )عرفان(اعتالی معنوی -2 )فقاهت(پردازی دینینظریه  -1زمینه سازی برای پرکردن خال نیروهای متدن ساز در سه حوزه 

با تصویب شورای  1392 شهریور سال درای بود که دغدغهتربیت طلبه تراز انقالب اسالمی و در یک کالم  )مدیر و انقالبی(اجتامعی

 منجر به تاسیس مدرسه گردید.های علمیه کشور گسرتش حوزه

به آملان به عنوان مدیر آکادمی )دامت برکاته(حرضت استاد ترابی سفر موسس و متولی محرتم مدرسهمدرسه مقارن گشت با  آغاز به کار

 هامبورگ. علوم اسالمی هامبورگ و موسس و مدیر حوزه علمیه

شورای نظارت عنوان  درخواست و تدبیر موسس به  با های اولیه مدرسه مشارکت داشتندکه در طراحی چارچوب ییاتیم فکری

نیز به  )حفظه الله(ه و حجت االسالم و املسلمین نرصت الله عباسیهای آتی مدرسه را به عهده گرفتگیریمدرسه تصدی ترسیم جهت راهربدی

 عنوان مدیر مدرسه برگزیده شد.

 

 



 
 

 

 عبارتند از:یل حوزه و ارزشهای انقالب اسالمی است های اصفضال و مدرسین باورمند به سنت که متشکل از ااین شور  

 حجج اسالم و املسلمین 

 سیدنارصمیرمحمدیان)حفظه الله(-1

 فرهاد عباسی)حفظه الله( -2

 نرصت الله عباسی)حفظه الله( -3

 اکربزادحسینی)حفظه الله( -4

 مرتضی قضائی)حفظه الله( -5

 مجید رهنام)حفظه الله(-6

و صدها صفحه طرح و منت کار فکری راهربدی  ساعت  -نفر 5000جلسه با حدود  300بیش از  سال آغاز به کار مدرسه 6در طول 

 ثبت شده است.های کالن مدرسه در کارنامه این شورا سیاستو بروزرسانی برای تنظیم 

های امور هامهنگی (در ارزیابی دفرت1396 - 97 ) سال کسب رتبه دوم در میان مدارس حوزه علمیه قمما حصل این کار پر حجم فکری 

لی و پشتیبانی مرکز ها همه در َشائطی بوده که این مدرسه علمیه تحت پوشش ماباشد. الزم به ذکر است اینمدارس حوزه علمیه می

 .کندرویکرد جهادی تامین میمالی خود را از طریق خیرین و  هاینبوده و نیاز 

 آغاز راه

 :مدرسه پذیرشروند جذب و 

 و فضای اقبال سنتی به حوزه را به اقبال اجتامعی بدل کرد  ،های علمیهبه حوزه ها نسبتآتش فشان انگیزه ،اسالمیبعد از انقالب 

سنتی بلکه به سبب شنیدن ندای حق  وغلیظ خانوادگی و تدین به خاطر تعلقات  رصفا  هستیم که نه مواجه در حال حارض با نسلی

های فرضها و پیشری طبقاتی از داوطلبین با آمادگیگیاین گسرتدگی و تنوع منجر به شکل اند.ی انقالب اسالمی حوزه را برگزیدهطلب

های نوپدیدی که  سو و عرصه از یک. این مسئله تر استپائین در برخی موارد با عیار تر وشته که تعدادشان از گذشته گسرتدهمتفاوت گ

 طالب جواننگرش و ارتقا هدایتی برای عمق بخشی  نهضت گیری یکشکللزوم گشود  )ع(انقالب اسالمی بروی مروجان علوم اهل بیت

 . کردنسبت به حوزه را دو چندان می

است متاسفانه  حوزوی تربیت نیروی انسانی کارآمد وری وی مهم بهرهیکی از ابزارها داوطلبان حوزه علمیهبه عمق بخشی هویتی 

های دوره معدل  تمحوری و ینداوطلب معنویت و کارآمدی و خلوص هویتی بدون توجه به  ،های پذیرشبه شاخصه گرانگاه دانشغلبه 

ارزشی اصیل در میان  - علمی منجر به  ایجاد هویتی علمی رصف به جای هویت ،دبیرستان متوسطه اول یا دوم و آزمون ورودی حوزه

 طالب خواهد شد.



 
 میدان تربیت استعدادهای ترین کانونی د و هیئات به عنوانمساج، محافل مذهبی ،توجه به مراکز تربیتی طلبه پرور

 .باشدهای اصلی مدرسه در پذیرش طلبه سیاست این مراکز یکی از جذب طلبه از اولویت آتی در حوزه موجب گشت

 کرمان،اراک،  قم، یزد، هایی ازآغاز و اکنون مجموعه )عج(های گذشته از موسسه یاران سبز موعودپایه اولیه جذب در سالبدین منظور 

 .و... هم افزوده شده اند اهواز کرج،

 طلبه  مراحل جذب: 

 :ثبت نام با اولویت مراکز تربیت محورپیش  -1

، در مدرسه امکانی فراهمی شده که عالقمندان ضمن حضور در مدرسه های علمیهرسمی مرکز مدریت حوزه پیش از َشوع ثبت نام

آشنا شده و در صورت انتخاب  در مدرسه پیش ثبت نام کرده و در صورت طی  های مدرسه حضوراً برنامها کادر و اساتید و محیط و ب

  .به عضویت مدرسه درآیند مراحل قانونی پذیرش با تائید مرکز مدیریت رسامً 

 :سنجش تراز علمی -2

احراز  ،های عمیق علمیبرای  فعالیت سال گذشته داوطلب صالحیت و توانایی داوطلب 7در این مرحله با بررسی سوابق و کارنامه 

 .شودمی

 :حوزه مشاورههمکاری مراکز معترب  با سنجش شخصتتست  -3

در حالیکه قابل رصد نیست و پذیرشی های احتاملی داوطلب که در برخوردها و تعامالت کوتاه ها و کاستیها ، تواناییبرخی ویژگی

تری از نقاط قوت و ضعف طالب آینده خود داشته قرش آینده ساز حوزه سنجش عمیقبه تناسب برنامه ریزی برای  برنامه ریزان مدرسه 

. بر اهل اطالع پوشیده شودتفع کردن این خال به کارگرفته میکاری است که برای مر شناسی راهاشند. تستهای رفتارشناسی و شخصیتب

سعی ، هاآزمایی تجربه شده از این تستنیست که بنیان اینگونه تستها بر مبانی رفتارشناسی غربی استوار است اما با توجه به راستی 

 سازی صورت پذیردتا جای ممکن بومیها در تحلیل و استفاده از این فرمشده 

 :مصاحبه حضوری -4

ها و غیر مستقیم با ذهنیتبه صورت مستقیم تعریف شده با سئواالت و روند در آن مصاحبه کنندگان  یک جلسه انس و گفتگو که 

 و ممکن است چالشهایی هم داشته باشند باورها رویکردهای فکری و عملی داوطلب آشنا شده  

 و انس یک شب و دو روز برای آشنایی و آموزش  :)عج(اردوی رسبازی حرضت ولی عرص -5

. تقریبا همه کارهای اردو بر دوش خود طالب شودهای دیگر محقق منیخلقیات عملی داوطلبین که در فرصتبا روحیات و  آشنایی

 از طالب خواهد شدتری منجر به فراهم آمدن شناخت میدانیاست و این کارسپاری 

هایی که وم، آشنایی کالن با دانشلمی همچون آشنایی با منظومه علهای پیشینی برای ورود به مباحث عبرخی فوریت آموزش

 های تعاملی مدرسه و ساختار و سازمان مدیریتی گیرد و همچنین برخی پروتکلتقاضی در سال اول آنها را فرا میم

 های آتی  و اخوت بین خود طالب و مسئولین و طالب برای تسهیل در فعالیت انس

  :و دارای َشائط های نظری در رشته 18ا میانگین معدل باالی شش پایه بطلبه دیپلمه در  90بیش از ، در طول شش سال  آمار

 ) جدول آمار تفکیکی هر پایه در منت درج شود(  های ارزشمند مدرسه هستنداز رسمایهعمومی اخالقی و روحیه تربیت پذیری و شاگردی 
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 پایه تحصیلی نام خانوادگی نام

ف
ردی

 

تحصیلیپایه  نام خانوادگی نام  

 چهارمپایه  امیری  امیر 46 پایه اول امیری رضا 1 1

 چهارمپایه  ایرجی مجتبی 47 پایه اول بهنام پور امیر مهدی 2 2

 چهارمپایه  بامشاد علیرضا 48 پایه اول جاللی نژاد امیرحسین  3 3

 چهارمپایه  حاجی زاده رضا 49 پایه اول جوامنرد سید سجان 4 4

 چهارمپایه  حسینی سیدرضا 50 پایه اول حکیمی حسن 5 5

 چهارمپایه  خلج امین 51 پایه اول رشیعتی محمد جواد 6 6

 چهارمپایه  رسا محمدجواد 52 پایه اول صبوحی سیدمحمدمهدی 7 7

 چهارمپایه  رضایی محمد 53 پایه اول صداقتی علیرضا 8 8

 چهارمپایه  رمزعلی محمدجواد 54 پایه اول عبادی ابوالفضل 9 9

 چهارمپایه  سیاوش کیا هادی 55 پایه اول علوی سید حسین 10 10

 چهارمپایه  صدقی محمدرضا 56 پایه اول فصیحی داود 11 11

 چهارمپایه  صفری محمدرضا 57 پایه اول محمد زاده محمدباقر 12 12

 چهارمپایه  فربهی محمدحسین 58 پایه اول مقیمی امیر حسین 13 13

 چهارمپایه  کریمی نیام 59 دومپایه  آشورماهانی محمدعامد 14

 چهارمپایه  محمودی محمدرضا 60 دومپایه  ایوبی مرتضی 15

 چهارمپایه  مدانلو اسامعیل 61 دومپایه  بخشی مهدی 16

 چهارمپایه  موسوی نسب علی اکرب 62 دومپایه  پوربایرامی حمیدرضا 17

نیاموسوی سیدامیرحسین 63 دومپایه  جهانپور محمدجواد 18  چهارمپایه  

 چهارمپایه  یعقوبیان مرتضی 64 دومپایه  حمیدی فر نوید 19

 پنجمپایه  احمدي  فردین 65 دومپایه  رستم زاده محمد 20

 پنجمپایه  حسن خواه امیرحسین 66 دومپایه  سلطانی مصطفی 21

 پنجمپایه  داوري سعید 67 دومپایه  سهرابی مهدی 22

 پنجمپایه  رشيدي  آرمین 68 دومپایه  قزوینی نژاد محمدرضا 23

 پنجمپایه  زارع  محمدرضا 69 دومپایه  اللهی مهدی 24

 پنجمپایه  زرين محمدباقر 70 دومپایه  محمدی پور رضا 25

 پنجمپایه  طاهري علی محمد 71 دومپایه  میری سید محمدحسین 26

 پنجمپایه  عبداللهي سیدمسعود 72 دومپایه  نارصی مهدی 27

 پنجمپایه  عمران دانیال 73 دومپایه  نکونام صادق 28

 پنجمپایه  لطفي مهدی 74 سومپایه  احمر امین 29

 پنجمپایه  معصوم پرست محمدرضا 75 سومپایه  ارسطا علی 30

 پنجمپایه  موگويي محمدجواد 76 سومپایه  پوراحمد میثم 31

 ششمپایه  ابتدایی سهیل 77 سومپایه  پورعلی حسین 32

 ششمپایه  احمدی نژاد میثاق 78 سومپایه  جدیدی عرفان 33

فردحامتی میالد 34  ششمپایه  اسامعیل نژاد محمد 79 سومپایه  

 ششمپایه  رحامنی احمد 80 سومپایه  رنجرب امیرمحمود 35

 ششمپایه  ساسانی یونس 81 سومپایه  سجادی سیدمحمدکاظم 36

محمدجوادسید 82 سومپایه  رشیفی محمد 37  ششمپایه  شوقی 

 ششمپایه  عبادی کریم 83 سومپایه  صحراپیام محمدجواد 38

 ششمپایه  عظیم زاده رضا   84 سومپایه  صحفی سیدعلی 39

 ششمپایه  علیزاده مجتبی 85 سومپایه  فرجی محمد 40

 ششمپایه  کاووسی  رضا 86 سومپایه  قربانی محمدامین 41

 ششمپایه  محمدزاده علیرضا 87 سومپایه  نعمتی سیدمحمد 42

عبادنوروزی حسین 43  ششمپایه  مسعودیان محسن 88 سومپایه  

 ششمپایه  مسعودیان سعید 89 چهارمپایه  آذین بهنام 44

     چهارمپایه  ابوذری حسین 45

 



 

  بردی:کار یک ایده 

آموزان و هدایت هدف باال بردن قدرت انتخاب دانش با هدایت تحصیلیمرکز مشاوره و س هایی آتی مدرسه ، تاسیبرنامه یکی از

 هاستتحصیلی غیر انحصاری آن

آموزان شغلی در بسته هدایت تحصیلی دانش گنجاندن گزینه حوزه علمیه و آگاهی دادن و مشاوره در رابطه با آینده تحصیلی و

جلسات ، های مطالعاتی. بستهبودویه با آموزش پرورش و مراکز تربیت محور خواهد نیازمند اقدامات فکری و میدانی و تعامل دوس

 خواهد بود. های آتی این مرکزاز اهم برنامه ...وآنها آموز و خانواده اردوها و بازدیدها،  ویژه دانش  ،و آموزشمشاوره 

 بعد از ورود به حوزه هم باشد. تواند روشنگر راه طالب جدیدالورود و مبتدیبدیهی است خدمات این مرکز می

 های آموزشی  مدرسهزیرساخت

 های حاکم بر طالب :ارزش 

های حاکم هنجارهای رفتاری مد نظر متولیان مدرسه نه به صورت دستوری بلکه با مراعات عزت و شان و زی طلبگی در قالب ارزش

 برای طالب تدریس شده و در تابلویی در دید همگان نصب گشته است

 )آخرین ویراست از ارزشهای آموزشی و تهذیبی حاکم بر طالب مدرسه در منت اضافه شود(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اساتید: رهای حاکم بارزش 

کوشاست و با ایجاد کارگروه فحص استاد به عنوان رکن رکین تربیت طلبه از اهم اضالعی است که مدرسه در جذب و استفاده از آنها 

در هر  گزینه مطرح 5های آنها تقریبا از میان ها و دیدگاهجلسات علمی متنوع  و دریافت طرح اساتید جامع الرشائط در قم و گفتگو و

 رسددرس به یک گزینه نهایی می

است و این تصویر جز  تصویر آینده یک طلبهکه از دید بانیان مدرسه استاد رصفا برطرف کننده نیازهای روزمره علمی طلبه نیست بل

 با جامعیت علمی و عملی و فکری شخص استاد محقق نخواهد شد 

 های عمومی ذیل باشد:استاد عالوه بر تسلط به منت درس باید حائز صالحیت طبعاً 

 مرجعیت علمی در دانش تدریس شده -

 با یکدیگر حوزوی آشنا به منظومه علم و روابط احتاملی علوم -

 نگاه روشمند و منضبط در ارائه درس -

 و کتاب شنا به منابع تبیینی و تحقیقی و مرجع  آن دانشآ  -

 نگاه تربیتی و گفتامن ساز در مسیر علم و انگیزه طلبه -

 گشا و بدور از هیجانات با طالب جوانگره ،تعامل فعال -

 از نگاه فردی و پرهیز های سیستمی و تشکیالت در رشد علمی و عملی طالبآشنا و باورمند به نگاه -

 غلبه نداشنت نگاه انتفاعی به تدریس -

 های متعالی اسالم ناب اعتقاد عمیق و راهربدی به انقالب و ارزش -

  

 نظارت کارآمد 

 نظارت بر طلبه:

وظائف مهارتی از  - اخالقی، صنفی ،علمی :ررسی منودار رشد طلبه در سه حیطه،  نظارت بر نظم و بنگاه تربیتی حاکم بر مدرسه

، گاهیآ زت نفس فاصله داده با رویکرد خود گیرانه و خالف عنظارتی مدرسه را از قالب مچداند این پیش فرض عملکرد عمده خود می

 مشورت و مطالبه تغییر باعث نهادینه شدن فرهنگ مراقبه و معاتبه خواهد شد

که هر روز و هر ساعت توسط استاد در کالس اعامل  یابو غی حضور طلبه در این روش بدون اینکه خود را در میان فشارهای روانی

برد و مدرسه در مراحل اولیه نقش مشاور ساتید به صورت منودار استفاده میببیند از ماحصل وضعیت هفتگی سنجش اشود میو ثبت 

الزم است که برای اصالح آن ای گیری رویهخطای قابل چشم پوشی حاکی از شکل و مذکر را در جهت نظم درسی برای او دارد تکرار یک

 به بیان رئوفانه و لین معاتبه داشت  است

ها به متام دادهو حذف شده در این روش  ،غیبت مجاز موجه و غیر موجهاجازه  های روحی غیر رضور همچون حذف درس،اصطکاک

 شودها کمک گرفته میردن این خطاکای در اختیار خود طلبه قرار خواهد گرفت و از خود او برای برطرف صورت اطالعات مشاوره



 
 شود و موجب از کالس انجام می به صورت توصیفی خارجثبت مشکالت رصد شده توسط استاد هر روزه  در این شکل،

 .خواهد شدطالب بی نظم معدود فضا برای امنیت روانی برای عموم طالب و نا ایمن شدن 

 نظارت بر استاد:

طراحی یک ارزیابی پسینی هم برای سنجش علمیت و میزان اثرگذاری ، تیدااسی پیشینی برای جذب و استفاده از هافارغ از ارزیابی

 استاد بر طلبه در فصول مختلف سال الزم است

در  نتیجه آن  شوند ووع کیفی تبدیل به منره و کمیت میهای متنشود مولفهدر این مدل ارزیابی که توسط خود طالب انجام می

شود در نهایت  متدید تعامل با اساتید ن مشکالت از خود ایشان مطالبه میمراحل اولیه در اختیار خود استاد قرار گرفته و برای برطرف کرد

 منوط به کسب رتبه مجاز ارزیابی در انتهای سال خواهد بود 

 کارآمدهای آموزشی ارزیابی 

های تواند مشکالت کلیشهمی باالبردن توقع علمی و عمق( )مرور، آمادگی، های متنوعهای چند ضلعی با هدف گذاریارزیابی

 ارزیابی را مرتفع مناید 

 

 کم حجم و مستمر ارزیابی -

و محدوده آزمون  حجم کم سئواالت ،شودمی ردرس پرحجم هر پایه برگزا 4کی از ها به صورت چرخشی در هر هفته برای یاین آزمون

 ای آزمون از خصوصیات آن است دقیقه 20و زمان 

 

 ارزیابی متهیدی و استاندارد -

تواند دقت طالب ساز میتراز و شبیهواهد شد یک امتحان همهای ترم که نتائج آن به عنوان منرات رسمی طالب ثبت خپیش از آزمون

 های ترم باال برد را در آزمون

 

 ارزیابی جامع و نخبگانی -

گیرند فرصتی در هر پایه درس می طالب هایی کهشمجموع دان از سئواالت املپیادی و مردافکنارتقای سطح علمی طالب با طرح 

 آورد.آزمایی عاملانه فراهم میر طالب و زو باالبردن توقع علمی و فکری برای 

 

 عمیق وارزیابی شفاهی  -

است که در امتحان شفاهی  کتبی امتحان های علمی از مشکالتشدن گزاره نهادینه توجه بهبدون کوتاه مدت   محفوظاتتکیه بر 

استدالل و در نهایت ارزیابی صرب و تحمل و تادب به آداب علمی  و هندسه مباحث و قدرت تحلیل و خوانیود. سنجش منتشبرطرف می

  فوائد این سبک امتحانی است.از جمله 

 وردآ ز طالب بعمل میاهای علمیه حوزهند که مدرسه یا مرکز مدیریت های ترمی هستغیر از آزمونها این آزمون

 



 
 

 ایده خود ارزیابی 

. ایده خود ارزیابی های فعال کردن انسان در مسیر رقم زدن آتیه خود استدآگاهی و سنجش درونی یکی از کاراترین شیوهخو 

تهذیب و پاالیش  ،های علم آموزیگشا مسیر خود ارزیابی را در حوزهنویس تهیه شده آن که با طرح سئواالت کلیدی و راهآخوندی و پیش

 گشایدو توامنندی مدیریتی برای طالب میکارآمدی  ،معنوی

، تادب فردی  به آداب و زی گاه استاد و مشاوره در مسیر رشد، اخالق عبادیی، جاهابرنامه ریزی، شیوه مواجهه با چالش ،هدفگذاری

 خود ارزیابی است های قابل سنجش در ایدهاز مولفه ، تعامالت اجتامعیطلبگی

 97 -98نویس این طرح حدود سه سال است که آماده شده و به صورت آزمایشی و محدود اجرا شده و امید است سال جاری پیش

 )فرم خود ارزیابی به پیوست درج شود( بتوان به صورت رسمی آن را اجرا کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 :تربیت طلبههای نظام فعلی ءخال بخشی از  با هدف پر کردن مکمل هایبرنامه

ها جهد فقیهانه علامی ربانی  است. نفی و غفلت از این میراث گرانبها دی و چارچوب کلی نظام تربیت طلبه، میراث قرناستخوان بن 

. این باور بانیان مدرسه موجب شده بافت های خود سوق دهدبه کم مایگی و دور شدن از رسمایهخطایی است که ممکن است حوزه را 

های تکمیلی حیای برخی نقاط قوت حوزه برنامهااخالقی تلفیق شده و ضمن  های علمی و مهارتی وبا خالقیت سنتی علمی اخالقی حوزه

 هم به عنوان متمم در فهرست دروس و طرح های متداول حوزه قرار گیرد

 قرآن آموزی 

 )طرح مفاهیم مدرسه که در جزوه معرفی طرح برنامه و خط سیر مدرسه گنجانده شده عینا در کتاب مدرسه درج شود(

 

 

 

 (44)سوره نحل/

 صلی الله علیه و آله و سلم: اللَّه   َرُسوُل  َقاَل 

نَ  أَك رَبُ  أََحُدُهاَم  وَ  الثََّقلَي    ف يكُمُ  تََرك ُت  َقد   إ ِّن » َخر   م  ُدود   َحب ل   اللَّه   ك َتاَب  اْل  نَ  َمم  اَمء   م  َر ض   إ َل  السَّ َت   وَ  اْل  ْت  َل  ع   لَن   إ نَُّهاَم  وَ  أاََل  بَي ت ي أَه 

َْت َقا َض  َعَلَّ  يَر َدا َحتَّى يَف    1.«ال َحو 

 مقدمه

های صنعتی و تكنولوژی و داشنت هزاران دانشگاه و مراكز معترب ها، در جامعه امروزی با همراهی علم و دانش و پیرشفتانسان

دفاع در های سیاسی استکباری، کشتار کودکان و زنان بیروند. حاکمیت نظامنوین فرو میعلمی، روز به روز در جاهلیت ارادی و 

های اسالمی های اخالقی، تعطیلی خانواده و ترویج فساد و ناهنجاری، جلوگیری از گسرتش آموزهکشورهای اسالمی، نابودی اخالق و ارزش

 است.های این جاهلیت ُمدرن ها مورد دیگر از جمله نشانهو ده

های علمیه با حرکتی اينك بر عموم مردم مسلامن و متامي موسسات، مراكز و فعاالن فرهنگي و قرآين كشور الزم است به ویژه حوزه 

السالم و تبیین و ترشیح آن، قيامي جّدي و جانانه كنند، باشد تا بیت علیهمجهادی براي فهم درست آيات و فرامني حياتبخش قرآن و اهل

مجيد و معارف اللهکریم، از مهجوريت خارج گشته و اّمت اسالمي با حقايق كالماي از چهره تابناك قرآنجانبه گوشهكت همهبا اين حر 

ها، از سطح السالم، آشنا و مأنوس گردند تا جاهلیت نوین مجالی برای تأثیرگذاری نیافته و بسياري از معضالت و نابساماينبیت علیهماهل

 ت بر بندد.جامعه اسالمي رخ

مندی از معارف حکیامنة آن، مراحلی دارد که قرائت آیات، به عنوان نخستین مرحله و پس کریم و بهرهبدیهی است که انس با قرآن

، به مثابة پایة اساسی و حلقة مفقودة دستیابی انسان به مراد خداوند متعال از آیات قرآن است که در صورت «ترجمه و درک منت»از آن 

 ن، مراحل بعدی انس با قرآن از قبیل: تدبّر و تفسیر قرآن، سودمند و راهگشا خواهد بود.تحقق آ 

 نویس طرحنامة دورة آموزش روشمند ترجمه والله العظمی بهجت، پیشدر همین راستا مدرسة علمیة مرحوم آیت   

                                                           

 .ق 1403 چاپ دوم، العربي، التراث إحیاء دار ، بیروت،21، ح113، ص23جلد، ج111 .  بحاراألنوار ،1

کریممهارت درک متن قرآنطرحنامة دورة آموزش روشمند ترجمه و   

 



 
 منايد.کریم را جهت اجرا ارائه ميمهارت درک منت قرآن 

 اهداف دوره:

 كل:اهداف ● 

 لهی با روشی آسان، کاربردی و پلّکانیكريم از طریق فهم منت آیات اآشنایی با ترجمة کامل قرآن .1

 اندوزي در علوم و معارف ايجاد زمينه و انگيزه در طالب، جهت استمرار و تداوم دانش .2

 هاي فهم متون دینی در سطوح باالتر علمي و تخصيص.کریم و کسب مهارتقرآن

 ترین مدت.كريم در کوتاهترین روش در آموزش ترجمه و مفاهيم قرآنارائه آسان .3

 الق اسالمیشدن به اخکریم در زندگی فردی و اجتامعی و آراستهسازي برای عمل به رهنمودهای قرآنزمينه .4

وزش ترجمه و های تربیت معلم و مربی آمآموختگان جهت َشکت در دورهشناسایی استعدادهای درخشان و پرورش توامنندی دانش .5

 های علمیة رسارس كشور.كريم در حوزهمفاهيم قرآن

 اهداف رفتاري: ●

 آموختگان به اهداف ذیل دست یابند:دانش رود با برگزاري اين دورة آموزشی،انتظار مي

 کریم در ساختارهای متعدد.فهمیدن تدریجی معنای کلامت، عبارات و آیات قرآن .1

 ه شیوة تفکیکی)کلمه به کلمه(.کریم بتوانایی ترجمة آیات قرآن .2

 کریم.های کابردی بسیاری از آیات قرآن در سایة قرائت و استمرار انس با قرآنتوانایی فهمیدن پیام .3

 سازی قواعد رصفی، نحوی و بالغیکاربردی .4

 های متنی( آشنایی اجاملی با تفسیر برخی از آیات)آگاهی از شأن نزول، سبب نزول و بررسی پیچیدگی .5

یان، البیان، کّشاف زمخرشی، نورالثقلین، تبالجامع، مجمعها و نرم افزارهای شاخص در تفسیر قرآن)جوامعی اجاملی با کتابآشنای .6

 کریمافزار احادیث تفسیری و ...( و مراجعه با آنها در فهم آیات قرآنالتفاسیر نور، نرماملیزان، تسنیم، منونه، جامع

یق، اللغه، العین، التحقپژوهی)قاموس قرآن، مفردات راغب، معجم مقاییسافزارهای شاخص در لغتها و نرمآشنایی اجاملی با کتاب .7

 قاموس نور و ...( و مراجعه به آنها

 چكيدة طرح:

کلمه از کلامت قرآن، که  1200اساس این طرح بر آموزش کلامت پرکاربرد و پُرتکرار قرآن نهاده شده است. در مرحلة مقدماتی؛ بیش از 

کریم دهد در قالب طرحی آموزشی و با استفاده از آیات قرآنحدود دوسوم آنها را کلامت پرکاربرد)بیش از ده بار تکرار( تشکیل می

عنا م -لامت تشکیل شده استککه از همین  -توانند بسیاری از آیات ساده قرآن راآموزان میای که قرآنشود به گونهآموزش داده می

 67000کلمه آموزش داده شده در این طرح با توجه به پرتکراربودن بسیاری از آنها تعداد  1200است که یادگیری  کنند. الزم به ذکر

 درصد کل کلامت قرآن( را پوشش خواهد داد! 86کلمه قرآن)معادل 

 واهد شد.کلمه( در مرحلة تکمیلی با آموزش مصحف َشیف، ارائه خ 11000درصد باقیامنده از کلامت قرآن)به میزان  14

 شامل دروس:« ساعت آموزش حضوري 356»طي اجراي اين طرح در طول سه سال تحصیلی، طالب محرتم در 



 
2جلدی(کریم)مجموعه سهآموزش مقدماتی ترجمه و مفاهیم قرآن -1  ساعت 26در مدت  

3کریم)مصحف(آموزش تکمیلی ترجمه و مفاهیم قرآن -2  میانی و پاياين،هاي ساعت و پس از موفقيت در آزمون 330در مدت  

 شوند.های پایان دوره)دورة مقدماتی و تکمیلی( نائل میبه اخـذ گواهينامـه 

 دوره(: محتوای دوره)جدول عناوين دريس، تعداد واحدها و ساعات آموزش و آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلدی(، تعداد دو جلسة آغازین به عنوان مقدمات در نظر کریم)مجموعه سهمفاهیم قرآندر درس آموزش مقدماتی ترجمه و : 1تذكر

 گرفته شده است. محتوای آن به َشح ذیل است:

 الرشیف(ای)دام ظلههای حکیامنة امام خامنه، حدیث و رهنمودکریم با الهام از قرآنبیان رضورت فهم روشمند منت قرآن -

 ها(کریم)مبنا، رهآورد، روش، امتیازات و موفقیتمفاهیم قرآن تبیین طرح جامع ترجمه و -

 کنندگان پاسخ به سئواالت و ابهامات َشکت -

جلسه( در پایة اول،  26جلدی(، در طی سه مرحلة متوالی)کریم)مجموعه سهدرس آموزش مقدماتی ترجمه و مفاهیم قرآن :2تذكر

 تدریس خواهد شد. 

 کریم)مجموعه سه جلدی( آموزش مقدماتی ترجمه و مفاهیم قرآن قابل ذکر است که؛ درس :3تذكر

                                                           

ه تخصصي آموزش ترجمه و مفاهیم   پایگا کریم، تألیف آقایان: سیدهادی محدّث، حمیدصفّار هرندی و ابوالفضل عالّمي،   . کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن2
  02532911991تلفن: السالم، بیت علیهمقرآن و معارف اهل

سیدهادی محدّث، حمیدصفّار هرندی و ابوالفضل      مفاهیمویژة آموزش ترجمه و  کریم؛کتاب قرآن .3 پایگاه تخصصي آموزش    الّمي،ع)مصحف(، تألیف آقایان: 
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. آموزش مقدماتي 1
 ترجمه

کریمو مفاهیم قرآن   
 )مجموعه سه جلدی(

مرحلة 
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پایة 
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 مصحف( در پایة اول تدریس خواهد شد.   10تا  1کریم)جزء همراه با درس آموزش تکمیلی ترجمه و مفاهیم قرآن

  مصحف( در طول پایة دوم و پایة سوم تدریس 30تا  11کریم)جزء درس آموزش تکمیلی ترجمه و مفاهیم قرآن :4تذكر

 شود که به طور دقیق در طول یک سال تحصیلی، تعداد ده جزء از مصحف، تدریس خواهد شد.می

 بایست در طول پنج جلسه در هفته و هر جلسه به مدت یک ساعت به آموزش این دروس)مقدماتی و تکمیلی( اقدام شود.می :5تذكر

ای، دو صفحه از دقیقه 60کریم)مصحف(، در هر جلسة یم قرآنقابل یادآوری است که؛ در درس آموزش تکمیلی ترجمه و مفاه :6تذكر

 مصحف َشیف، تدریس خواهد شد.

کریم)مصحف(، در هر سال تحصیلی، نکات ادبی و تفسیری قابل ذکر است که؛ در درس آموزش تکمیلی ترجمه و مفاهیم قرآن :7تذكر

غت، منطق و ...  در تدریس مصحف، مطمح نظر و مورد تذکر متناسب و همسو با محتوای دروس هامن پایه از قبیل: رصف، نحو، بال 

 خواهد بود.

 هاي دورهآزمون

کریم)مجموعه سه جلدی( و تدریس هاي پایانی دروس پس از تدریس کل کتاب در درس آموزش مقدماتی ترجمه و مفاهیم قرآنآزمون

 گردد.زار میکریم)مصحف( برگیک جزء کامل در درس آموزش تکمیلی ترجمه و مفاهیم قرآن

بایست از منت کتاب، بر مبنای اصول مندرج در کتاب راهنامی تدریس)راهنامی معلم و هـاي پـايـاين میكليـة سـؤاالت آزمـون: 1تـذكر

4مربی(  استخراج شده و سپس نسبت به برگزاری آزمون مربوطه اقدام گردد. 

 رشیحی خواهد بود.ت -کلیة سؤاالت به صورت کتبی و در قالب تستی: 2تـذكر   

 نامة تصحیح خواهد بود.های پایانی بر اساس آیینشیوة تصحیح آزمون :3تـذكر   

 هاي پاياّنحد نصاب منرات قبويل درآزمون

 باشد.می 20از  14های پایانی دروس، منرة حد نصاب منرات قبولی در آزمون .1

 باشنـد، در درس مربوطه تجديد خواهند بود. دروس را كسـب ننموده ( در هريك از20از  14افرادي كه حد نصـاب تعييـن شـده)منرة  .2
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 مطالعه و اندیشه 

  –ی های نیمه استداللعلوم آلی و دانش -های رسمی دانش تحصیل مثرهجهت توسعه علمی طالب  الزم است در کنار 

های دهم و بحث خارج ظاهر خواهد شد در گی یعنی در پایهندگی طلبدر مراحل دوم و سوم ز ، که در شش ساله اول توسط طالب

کند بلکه برای برطرف کردن نیازهای روزمره فکری و معرفتی خود احتیاج به استفاده از زندگی منی ءها در خال حالیکه طلبه در این سال

 ،های گوناگون اعتقادی، اخالقی، مسائل اجتامعی، سیاسی، ادبیات جدید و کهندر زمینهمحصول فکری اندیشمندان و عاملان قابل اعتامد 

 های فکری طالب بر تعمیق تحصیل دروس رسمی نیز قابل انکار نیست.. اثرگذاری داشتهمعارف اسالمی و ... دارد ، تاریخ

این ضلع از نیازهای علمی طلبه در معاونت پژوهش مدرسه تدوین و در حال مشورت  پاسخ بهنویس طرحی برای پیشبه این منظور 

 با کارشناسان برای نهایی شدن است.

مصباح، جوادی ، آیات الم شناسان پیرشو همچون شهید صدر، شهید مطهری، شهید بهشتیآثار فکری اندیشمندان و اس پرداخنت به

 های این طرح جدید است.ای نظام یافته از مولفههای، عالمه تهرانی، عالمه طباطبایی، علی صفایی حائری و... با شیو آملی، خامنه
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 پیش گفتار :  

بحث یادگیری زبان عربی در جهان امروزی یکی از نیازهای اساسی برای طالبان حقیقت و افرادی که به دنبال کشف ارسار        

دین مبین اسالم و شناخت صحیح  آخرین وحی الهی هستند میباشد ، چراکه دین اسالم ومعارف واالی آن آمیخته با لسان عربی 

زه های دینی نبوی وعلوی ، رابطه ای بسیار عمیق ، وگسست ناپذیر میباشد. وازهمین رو زبان میباشد و رابطه زبان عربی با آمو 

عربی ، همچون آب راهی است به سوی رسچشمه فیوضات معرفتی و گوهرهای ناب محمدی و زالل حقائق اصیل علوی ، که با 

برای اتصال مردم جهان و خصوصا جوانان ونسل جدید فراگیری آن انسان به این گنیجنه عظیم دست میابد . پس کامال به جاست ما 

، این راه را هموار کنیم ، تا با دسرتسی به محاسن سخنان گوهربار مقام رسالت و امامت ، تبعیت ازآن را ، رسلوحه زندگی خود قرار 

 داده و آرمان  بزرگ پیامربان و اولیاء الهی دررسیدن به جامعه توحید محقق شود.

ین غیر مسلامن که روز به روز به این دین عزیز گرایش پیدا می کنند ، باید مسلامن نیز برای دانش افزایی عالوه بر مخاطب

دینی ، معرفتی ، وپیامیش مراتب پرهیزگاری همواره با رسچشمه ال یزال  وحی الهی انس گرفته و با فهم صحیح آن ، بر بصیرت خود 

ای تهاجم فرهنگی مسلح شوند واین مهم نیز تنها با ترویج زبان عربی و فراگیری آن افزوده و درمقابل آماج حمالت شیطانی و تیره

 محقق میشود.

و درنگاهی عمیقرت و عاملانه تر میبابیم که بحث زبان عربی درکنار اهمیت عمومی ، دارای جایگاه ویژه وکلیدی در نظام 

اختاری بسیار مستحکم با عنوان حوزه علمیه شناخته میشود آموزشی وتخصصی فراگیری معارف دینی میباشد که امروز به عنوان س

، واهمیت زبان عربی در حوزه علمیه مانند ، شاهرگ حیاتی حوزه ، واز نیازهای اساسی و ورضوری هر فردی است که میخواهد در 

 میباشند ، رسوکار داشته باشد.دریای معارف دینی ، برای یافنت مروارید علم ، سالهای متامدین با منابعی که همگی به زبان عربی 

درهمین راستا ، ما گروهی ازطالب حوزه علمیه قم ، با مطالعات مختلف و بررسی منونه های موجود در عرصه زبان عربی ، 

ونیاز سنجی جهان امروز و سطح دانش زبانی  جوانان غیر عرب زبان وعرب زبان ، طرحی جامع را برای آموزش وترویج زبان عربی 

 سال ، نقص های آن را کاسته و قوت های آن را ارتقا دادیم. 6ن منوده ، وبا اجرای آن به مدت ، تدوی

 نیاز سنجی : 

 با بررسی و تحقیق میدانی در مورد زبان عربی ، نیاز به زبان را در سه سطح مختلف ، نیازسنجی منودیم : 

 عرصه عمومی   .1

 عرصه نیمه تخصصی .2

 عرصه تخصّصی  .3

توجه به اینکه اسالم  یکی از ادیان بسیار مشهور درمیان مردم جهان میباشد ، گرایش  حداقل عالقه به عرصه عمومی : با 

شناخت درمورد اسالم ویا پرسش درمورد دیدگاه های مختلف این دین رو به افزایش است. برای پاسخ گویی به گرایش عمومی راه 

ولی بهرتین روش ، آموزش زبان عربی و ترویج آن میباشد، هامنطور که در های مختلفی وجود دارد ازجمله تبلیغ و ترجمه و ... ، 

آموزه های دینی ما وجود دارد یاددادن ماهگیری بهرت از است دادن ماهی . پس نیاز است یک روش صحیح برای آموزش زبان عربی 

وایجاد تفرقه بین مسلامن ، طراحی آن هم با فرهنگ اسالمی و دینی ومتون مناسب بدون القاء مطالب انحرافی ومذهبی خاص 

 شود.



 
 عرصه داخلی : چیزی که بسیار تاسف بار است این است که خود مسلامنان ، خصوصا غیر عرب زبانها ، زبان عربی

فصیح را به خوبی منی دانند ، حتی برخی بخاطر روش های غلط  در آموزش زبان عربی ، خصوصا درمدارس ، مراکز آموزشی ، نسبت  

زبان تنفر دارند و ازسوی دیگر با تهاجم فرهنگی  و تخریب این زبان ، دشمنان به دنبال دور کردن مسلامنان از زبان عربی و  به این

ترویج زبان های غربی میباشند. لذا وجود یک طرح آموزشی مناسب و متنّوع وجّذاب ، برای ایجاد رغبت به سمت زبان قرآن و فراگیری 

 به نظر میرسد.صحیح آن ، بسیار رضوری 

 برخی از آفات فقدان طرح آموزشی صحیح در این عرصه عبارت است از : 

 _ ناتوانی درتالوت صحیح قرآن توسط دانش آموزان ، حتّی در تحصیالت عالی 

 _ ناتوانی در قرائت صحیح اذکار مناز

 _ دور بودن از منابع دینی مانند نهج البالغه و صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان 

 _ مانوس نشدن با قرآن کریم 

 _ فهم نادرست آیات وروایات بخاطر شباهت زبان فارسی وعربی

 _ ناتوانی در ارتباط با عرب زبان نان در کشورهای زیارتی

عرصه تخصصی : اگرچه نیاز طالب و دانشجویان علوم دینی به زبان عربی امری بدیهی است و نیاز به توضیح ندارد لکن 

 برخی از ظرفیت  های موجود در این عرصه جلب میکنم : توجه شام را به 

  طلبه با فراگرفنت قواعد رصفی ونحوی وبالغی به صورت نظری منی تواند به خوبی زبان عربی را درک کند ، ودرک

ر بسنت این صحیح متون عربی نیاز به کار عملی دراین زمینه دارد که مکامله عربی بهرتین وکاملرتین ورسیع ترین روش برای به کا

 معلومات و تحقق فهم ودرک  زبان عربی میباشد.

  یکی رشته های تخصصی درحوزه علمیه ودانشگاه ،  همین رصف ونحو وبالغت وبه طور کلی علوم عربی میباشد و

امری رضوری به باتوجه به اینکه ما باید به دنبال تولید علم باشیم و زبان علمی این علوم عربی میباشد لذا فراگیری زبان عربی 

نظر میرسد و تخصص در زبان عربی ، بدون فراکیری مهارتهای زبانی نوشتاری وگفتاری ، در هیچ مجمع علمی پذیرفته منیباشد. 

 وبدون این مهارتها ، تنها فرد متخصص در امور تئوری ونظری خواهد بود.

 تخصص های مربوط به خود ، نیاز به مرتجمین  درمورد رشته های تخصصی مانند علوم قرآنی ، فقه و اصول نیز عالوه بر

زبردست نیز هست تا یافته های علمی بسیار ارزشمند که با مثره عمر یک محقق ومجتهد میباشد به درستی به زبان های دیگر 

 ترجمه ومنتقل شود.

 جهان میباشد که یکی از اهداف حوزه علمیه ، تبلیغ ورساندن ، اسالم ناب محمدی و انقالب اسالمی ایران به رسارس 

 این مهم نیازمند دانسنت زبان های زنده دنیا ، ازجمله عربی میباشد. 

 یکی از آرمانها این انقالب عزیز ، اتحاد بین مسلامن ومذاهب مختلف  در عرصه ای مختلف سیاسی 



 
 ران و اساتید معزز امکان پذیر منیباشد.و دفاعی و اقتصادی وفرهنگی وعلمی میباشد که این رابطه بدون ترویج زبان عربی میان پژوهش گ  

 باتوجه به این نیاز سنجی باید طرحی جامع تدوین شود تا در هرسه عرصه پاسخگوی نیاز های مذکور باشد.

 

 طرح دریک نگاه کوتاه   :

 بایاری خداوند متعال وعنایت حرضت مهدی عج میخواهیم دراین طرح 

  : درمرحله آموزشی

 ی وبالغی را به صورت کاربردی آموزش دهیم. اول : قواعد رصفی ونحو 

 دوم : واژگان و گفتگوهای عمومی را ارائه دهیم .

 سوم: زبان آموزبتواند روان ومسلط به زبان عربی صحبت کند.

 چهارم : زبان آموزمهارت نویسندگی را به صورت تخصصی فراگیرد.

 بیاموزد.پنجم : فن سخرنانی / مناظره / منرب و... را باکیفیت باال 

 ششم : زبان آموز به یک مرتجم قوّی تبدیل شود.

  :وبعدازآموزش  

 اول : درعرصه تبلیغ زبان آموزبتواند درسطح جهانی اثرگذارباشد

 دوم : تالش علمی طالب به تولید علوم به زبان عربی درسطح جهانی تبدیل شود

 ایجاد کنیم.سوم : ارتباط صحیح وهدفمندی میان مراکز علمی عربی با حوزه 

 چهارم : پاسخگوی همه نیازهای جهان اسالم باشیم.

 پنجم : متون حوزوی و آثار ارزشمند آنرا ارتقاء و بروزرسانی کنیم.

 و دریک جمله منویات رهربمعظم انقالب اسالمی را لباس عمل بپبوشانیم.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 طرح جامع آموزش زبان عربی درحوزه علمیه 

 

  و ویژگی ها و اجزاء طرحتبیین اهداف ،   مقدمه 

آنچه ازنظرخوانند محرتم میگذرد َشح یک طرح جامع آموزش زبان عربی درحوزه های علمیه و مراکز علمی دیگر میباشد که 

با رویکرد آموزشی فرهنگی علمی به دنبال ترویج زبان عربی و آموزش مهارتهای آن در سطح بسیارعالی و کاربرد آن مهارتها درعرصه 

نگی و علمی است. لذا سعی شده درآن به متام ظرفیتهای زبان عربی  نگاه شود و ازآفات سطحی نگری و اصالت دادن های فره

بهآن بدون نگاه کاربردی دوری شود. ازهمین رو درنخستین گام ایجاد انگیزه و ارائه یک معرفت صحیح نسبت به رضورت زبان 

قوّی و کامالجدید وبه روز هدفگذاری شده است و کارخودرا دراینجا به پایان آموزی  ودرمراحل بعدی آموزش زبان را بایک متد 

منیرساند بلکه با ارائه برنامه ها ی کاربردی متنوع  به دنبال نتیجه دهی عملی این آموزه ها میباشد. ویکی ازویژگی های بارزاین 

ین کیفیت میباشد که آن را مدیون تجربه اساتید طرح پاسخگویی به همه نیازهای موجود به زبان عربی با کمرتین وقت وبرتر

لف مختلف و وبررسی روشهای مختلف و همفکری با صاحبان نظرو بازنگری های پی درپی بعد ازاجرای آن درمدارس علمیه مخت

 وچندین موسسه آموزشی میداند. 

 ترتیب مباحث مطرح شده :  

  

 اهداف و ویژگی های طرح  

 مراحل اجرایی طرح   

 بودجه وامکانات   

 تاییدیه ها و سوابق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف طرح: 

 

 های چهارگانه آن در دو سطح عمومی و تخصصی.+ آموزش زبان عربی فصیح و مهارت

 + فراگیری تخصصی علوم زبان عربی )رصف و نحو و بالغت و...( به صورت کاربردی. 

 های متنوع از آن .کامل و ارائه ترجمه+ فراگیری الفاظ قرآن به صورت 

 + برگزاری دروس حوزوی به زبان عربی.

 + ارائه تقریرات، پایان نامه، مقاالت، َشوح، به زبان عربی.

 + تصحیح و ویرایش کتب مرتبط با علوم عربی متداول در حوزه و دانشگاه و مراکز علمی و تالیف کتب جدید .

 های بین املللی .های مختلف به زبان عربی باهدف اثرگذاری درعرصه + برگزاری جلسات و هامیش و نشست

 + فعالیتهای فرهنگی، تبلیغ، پرسش وپاسخ، نقد وبررسی  به زبان عربی .

 + ارتباط با مجامع علمی و سیاسی و عاملان و محققان عرب زبان دررسارسدنیا وهم اندیشی باآنان.

 ارتباط مذاهب. + ارتباط با عموم مردم عرب زبان و تقویت

 + آموزش های مجازی مختلف علوم ومعارف حوزوی وغیر حوزوی برای عرب زبانان.



 
 + حضور درعرصه بین امللل  ومعرفی اسالم اصیل و انقالب اسالمی و بصیرت افزایی.

 + بهرگیری از پیرشفتهای علمی عرب زبانان در علوم عربی وفقهی و ارتباط متقابل.

 فمند برای فراگیری زبان عربی درداخل و خارج ازکشور.+ بسرت سازی مناسب وهد

 + تسهیل انس و فهم منابع دینی و آشنایی با فرهنگ اسالمی در داخل و خارج کشور.

 

 های طرح:ویژگی 

 های داخلی و خارجی دارد.+ نگاه جامعی به رضورت آموزش زبان در همه عرصه

 شود.های مکامله آموزش داده میرت+ علوم عربی مانند رصف و نحو و بالغت درکنار مها

 باشد.+ اهداف این طرح شامل ابعاد علمی و فرهنگی و اجتامعی و سیاسی زبان عربی می

 باشد.های انقالب اسالمی میسو با فرمایشات رهربانقالب و آرمان+ محتوای آموزشی آن با اهداف مختلف خود تناسب دارد و هم

 درزبان عربی دراین طرح لحاظ شده است.+ همه مهارتهای مورد نیاز 

 + کمرتین زمان ممکن و رسیعرتین روشهای آموزشی با کیفیت مطلوب درهمه اجزاء آن دنبال شده است.

 + تنها به آموزش بسنده نشده و برنامه تثبیت و کاربرد از مهارتهای زبانی نیز درآن تعبیه شده است.

 اجزای طرح: 

 

 گانه ای را پیش بینی کرده است  :  5ثبیت فراگرفته ها و همچنین کاربرد هدفمند ازآنها مراحل این طرح درراستای آموزش و ت

 انگیزش  .1

 آموزش  .2

 تثبیت آموزه ها .3

 بهره گیری هدفمند ) مطالعه هدفمند آثار متنی وصوتی وتصویری( .4

 تولید آثار .5

ماه( است لذا 9ته برای اجرای آن یکسال تحصیلی )باتوجه به اینکه مرحله آموزشی مهمرتین بخش این طرح میباشدوزمان درنظرگرف

. وبخشهای دیگر نیزیا جنبه مقدماتی برای آموزش را دارند ویا جنبه تثبیتی ویا تکمیلی ویا کاربردی  آموزش زبان درآن یکساله است

نیز قابلیت چنین انعطاف و لذا با توجه به َشایط و برنامه ریزی کالن مدرسه باید برای آن زمان تعیین کرد و خود این بخش ها 

 هامهنگی را با سایر برنامه ها را داراست. 

 

 

 



 
 

وهمچنین باید طبق عالقه وسطح طالب آنرا لحاظ کرد. قابل ذکر است که دریک برنامه ایده آل میتوان زمان هرمرحله به صورت 

 زیر برنامه ریزی کرد : 

 ماه ( 1مرحله انگیزش ) .1

 ماه(9مرحله آموزش ) .2

 ماه ( 3کاربرد وتثبیت ) مرحله  .3

 ماه( 3مرحله مطالعات هدفمند ) .4

 ماه( 6مرحله تولید آثار ) .5

سال را نیزداراست. که توصیه اولیه برزمان حداقلی  4سال قابلیت طراحی رادارد.وقابلیت انعطاف تا  2سال تا  1که درمجموع بین 

 است تا باعث دلرسدی و خستگی زبان آموزنشود. ب

ده بیشرت به دو مرحله آموزشی و تثبیتی پرداخته شود تا خواننده عزیز بتواند با چارچوب اصلی طرح آشنا دراین نوشته سعی ش

 شود . ولی بجاست درچندسطربه مراحل دیگرنیزاشاره شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___*       آموزش زبان عربی       *___

 

 

 

 طرح مدرسه علمیّه عربی 

 )ایجادفضایی آموزشی / پژوهشی / فرهنگی به زبان عربی(

 باهدف تربیت طالب مسلّط به زبان عربی درمتامی عرصه ها

 

 

 فصل اّول: مراحل و أجزاء طرح 
 



 
 

 

 : مرحله انگیزش 

 

ایجاد یک معرفت و انگیزه ابتدایی برای َشکت دراین طرح که میتوان به برگزاری نشستهای مختلف و استفاده از بروشور 

درمکان اسکان افراد اشاره کرد و درسطح ایده عال تلفیق هدفمند دروس اصلی حوزوی با واژگان زبان ویا ایجاد فضایی مناسب 

عربی معارص میتواند کمک بسزایی به این مرحله کند. این بخش بابررسی طرح های مختلف وآسیب شناسی آن وفقدان انگیزه و 

 است.معرفت صحیح درغالب آن طرح ها به این برنامه جامع اضافه شده 

 + اهداف اصلی : 

 ایجاد انگیزه صحیح جهت یادگیری زبان عربی 

 محسوس کردن نیازبه زبان عربی  

 آموزش مطالب اولیه وپایه ای زبان عربی 

 + اهداف فرعی

 آشنایی با معاجم وفرهنگ های لغت  

 آشنایی با لغات عمومی  

 آشنایی با ماهیت زبان فصیح /عامیانه / لهجه ها  

سخ گویی به برخی از ابهامات و دغدغه ها درمورد زبان عربی )عربی قدیم وجدید/مکامله یعنی دانسنت لغات پا 

 عارص/ ارتباط زبان با قواعد ...(فقط/بی قاعده بودن زبان عربی م

 

 های انگیزه ساز :فعالیت 

 

  منونه فعالیتهای انگیزه ساز  : 

دراین بروشور به اهمیت فراگیری زبان و فوائد آن و پاسخگویی به ابهامات وسواالت متداول درباره زبان عربی پرداخته  بروشور :

 شده است. منونه ای ازاین بروشور پیوست خواهد شد.

ن متناسب بامحیط : استفاده ازواژگان عربی در فضای تحصیلی طالب به عنوان مثال  درفضای اسکان طالب میتوان از واژگا فضاسازی

 طالب را به فراگیری زبان عربی گرایش داد.

: دراین جلسات با دعوت از علامء وبزرگان و اساتید درجهت تبیین اهمیت فراگیری زبان عربی و رضورت آن  جلسات و نشستها

 ربی میتواند مؤثرباشد.استفاده میشود.همچنین حضورعرب زبانان درجهت ملموس کردن نیازجهان اسالم به طالب مسلح به زبان ع

 : ارائه تولیدات و توانایی های طالب زبان دان میتواند بهرتین مشوق برای افراد دیگر باشد. منایشگاه و هامیش تجلیل



 
 

:  باتوجه به اینکه غالب دروس حوزوی به زبان عربی میباشد میتوان بایک نگاه صحیح وهدفمند  تلفیق با دروس حوزوی

الهای جدید درتدریس اساتید طالب را با واژگان عربی معارص آشنا و برای فراگیری آن تشویق کرد.منونه ای وباواردکردن برخی مث

 ازاین تلفیق پیوست خواهدشد

 : با هدف آموزش کلیات و مقدمات زبان عربی طالب را به سوی آموزش آن هدایت کرد. برگزاری کارگاه های فرشده

 : مرحله آموزشی 

 

 ه به دنبال ارائه یک نظام آموزشی صحیح وبروز ، برای آموزش زبان عربی ، درسطوح مختلف علمی  هستیم .دراین مرحل       

   :  ویژگی های مرحله  آموزشی 

 روز( 30ماه تحصیلی + یک اردوی فرشده 9+ کوتاهی مدت زمان آموزش و کیفیت باالی آن )

 درک منت(گانه زبان )نوشتار/ گفتار/شنیدار/  4+ آموزش مهارتهای 

 + تسلط کافی زبان آموز در مهارتهای مختلف زبانی 

 + تلفیق قواعدرصفی ونحوی با مکامله عربی

 + هدفمند بودن محتوای آموزش جهت ارائه خروجهای علمی وفرهنگی حوزوی ودینی

 + تفکیک مجموعه آموزشی ازمطالعاتی  

 تراث عربی+ طراحی مجموعه مطالعاتی جهت تقویت دائره لغات وآشنایی با 

 + شیوه آموزشی جامع )تلفیق آموزش تصویری ومتنی وصوتی(

ماهه )طوالنی مدت(  12ماهه ) عادی( و 9ماه ) فرشده ( و 6+ قابلیت تنظیم زمانبدنی طرح آموزشی در سه بازه زمانی 

 برای سطوح مختلف سنّی و با توجه نیازفرد به زبان.

 

 : تفصیل بخش آموزشی طرح زبان عربی 

 

میشود که همزمان و به صورت طبقه بندی شده و همسوبا  آموزشی و مطالعاتی و رسانه ایخش شامل سه مجموعه این ب

جلسه ای تکمیل میشودو نحوه زمانبدی و  20ترم  10یکدیگر در بخش آموزشی این طرح دنبال میشود. که به صورت عادی در 

 محتوای هربخش به تفصیل ذکر میشود :

 

 



 
 

 : مجموعه آموزشی 

 

 درمجموعه آموزشی که حاوی  چهار دوره عمومی / متوسطه / عالی / تخصصی میباشد ومراحل زیر درآن دنبال میشود : 

 کتاب : تعلم القواعد االساسیة   ☚فراگیری قواعد اساسی زبان عربی       .1

  1کتاب : تعلم املفردات والحوارات   ☚فراگیری واژگان عمومی زبان            .2

 2کتاب : تعلم املفردات والحوارات   ☚فراگیری گفتگوهای عمومی              .3

 1کتاب : تعلم و تحدث   ☚تقویت مهارت گفتاری درسطح متوسطه           .4

 2کتاب : تعلم و تحدث   ☚تقویت مهارت گفتاری درسطح عالی               .5

 3کتاب : تعلم وتحّدث  ☚تقویت مهارت گفتاری درسطح تخصصی          .6

 1کتاب : تعلم و اکتب   ☚تقویت مهارت نوشتاری درسطح متوسطه          .7

 2کتاب : تعلم واکتب   ☚تقویت مهارت نوشتاری درسطح عالی             .8

 3کتاب : تعلم واکتب  ☚تقویت مهارت نوشتاری درسطح تخصصی        .9

 کتاب : تعلم و اخطب  ☚فراگیری فن خطابه وترجمه                         .10

 

جلسه  120جلسه و درمجموع  12ترم آموزش داده میشود زمان مورد نیاز برای این مجموعه در هرترم  10این مجموعه در 

 مراجعه شود. 22میباشد. به جدول صفحه 

 : مجموعه مطالعاتی 

 

تقویت دائر لغات وآشنایی با متون عربی وهمچنین افزایش مهارت درک منت وفهم رسیع  درمجموعه مطالعاتی با دوهدف

وتند خوانی طراحی شده است و درکنار این اهداف آموزشی آشنایی با متون علمی و فرهنگ ومعارف دینی نیز دنبال میشود . زمان 

 د.جلسه میباش 40جلسه و درمجموع  4مورد نیاز برای این مجموعه در هرترم 

 متون مطالعاتی عبارتند از : 

 1کتاب : القصص والنصوص   ☚قصه و شعر و متون مختلف درسطح ابتدایی      .1

 2کتاب : القصص والنصوص   ☚قصه و شعر و متون مختلف درسطح متوسطه     .2

 3کتاب : القصص والنصوص   ☚مقاله و قصه و سیره و ... درسطح عالی           .3

 

تی
ما
قد

 م
طه

س
تو
 م

لی
عا

 
صی

خص
 ت



 
 

 

  ای)فیلم( :رسانهمجموعه 

 

دراین مجموعه از یک بسته طبقه بندی شده از فیلمها وکارتونها و فایلهای صوتی جهت تقویت مهارت شنیداری و همچنین 

جلسه و درمجموع  4تصحیح لهجه ولحن و تثبیت آموختهای قبلی استفاده شده است. زمان مورد نیاز برای این مجموعه در هرترم 

 جلسه میباشد. 40

 1کتاب : املخترب   ☚ت مهارت استامع و فراگیری کلامت              تقوی .4

 2کتاب : املخترب   ☚تقویت لهجه ولحن وفراگیری گفتگوهای عمومی      .5

 3کتاب : املخترب   ☚تقویت مهارتهای تخصصی خطابه ومناظره             .6

 

 

 

 

 : جدول زمانبندی و محتوای آموزشی 

 

 

 مجموع محتوای رسانه محتوای  مطالعاتی تعدادجلسات محتوای آموزشی ترم

جلسه 4 12 القواعد االساسیة 1 جلسه 4   20 

1تعلم املفردات والحوارات  2 جلسه 4 12  جلسه 4   20 

جلسه 4 12 تعلم املفردات والحوارات 3 جلسه 4   20 

1تعلم وتحدث  4 جلسه 4 12  جلسه 4   20 

2تعلم وتحدث  5 جلسه 4 12  جلسه 4   20 

2تعلم وتحدث  6 جلسه 4 12  جلسه 4   20 

1تعلم واکتب  7 جلسه 4 12  جلسه 4   20 

2تعلم واکتب  8 جلسه 4 12  جلسه 4   20 

3تعلم واکتب  9 جلسه 4 12  جلسه 4   20 

جلسه 4 12 تعلم الرتجمة والخطابة 10 جلسه 4   20 

ترم 9 مجموع جلسه 108  جلسه 36  جلسه 36   180 

 

 



 
 

 

  آموزشی :زمانبندی کل دوره 

 

جلسه آموزشی و مطالعاتی و رسانه ای میتوان با یک برنامه ریزی عادی )غیرفرشده(  مرحله  180باتوجه به جدول باال و طراحی 

جلسه آموزشی برگزارکرد که با محاسبه  20ماه( به پایان رساند. به این صورت که درهرماه 9آموزشی طرح را دریک سال تحصیلی )

 ماه زمان خواهد برد. 9مناسبتی این مرحله تعطیالت رسمی و 

 

 

  : نحوه کالس بندی 

 

  زمان :

 ماه( میتوان برای مانند جدول زیر برای هرهفته برنامه ریزی کرد :9به صورت عادی )

 

 مدت زمان محتوای آموزشی / رسانه / مطالعاتی روزهای هفته

ساعت 1 محتوای آموزشی ) مثال : القواعد االساسیة ( شنبه  

ساعت 1 محتوای آموزشی ) مثال : القواعد االساسیة ( یکشنبه  

ساعت 1 محتوای آموزشی ) مثال : القواعد االساسیة ( دوشنبه  

( 1مطالعاتی )القصص و النصوص   سه شنبه ساعت 1   

(1رسانه ) مثال : الخترب چهارشنبه ساعت 1   

   پنج شنبه

   جمعه

 

 

 

 

 

 



 
 

 به نکات زیر توجه فرمایید : 

جلسه( را به پایان  20توان یک ترم )جلسه در هر هفته از آن می 5روز در هر هفته و برگزار شدن  4در هر ماه با احتساب 

 رساند.

شنبه جهت  جربان 5در صورتی که در روزهای شنبه تا چهارشنبه تعطیالت رسمی و یا مناسبتی وجود داشته باشد از روز 

 .مقرر برنامه آسیب نرساندشود تا در کل به زمان استفاده می

 زمان مورد نیاز برای هر فرد : 

با توجه به اینکه در این طرح سعی شده زبان در کمرتین وقت و با کیفیت باال آموزش داده شود از این رو وقتی که در 

 باشد : شود و در رستارس طرح ادامه دارد به ترتیب زیر میآموز گرفته میروزهای درسی از هر زبان

 ساعت  1کالس درس : 

 دقیقه  30مترین خارج از کالس : 

 تعداد افراد هر کالس  : 

نفر  12-8آل متشکل از ها و تعداد اساتید بستگی به تعداد افراد َشکت کننده در طرح دارد . یک درس ایدهنحوه تنظیم درس

فرض شود. با توجه به این دو پیشطراحی میدقیقه( 55ساعت   )1باشد و زمان متناسب برای هر محتوای آموزشی معادل می

 اساتید را مشخص منود.ها و توان تعداد کالسمی

  : نحوه  ارزیابی 

 دراین طرح دو منونه ارزیابی وجود دارد : 

 : که درهرمرحله متناسب با خود این کار انجام میشود ارزیابی مرحله ای

 که بعد ازامتام کل مراحل باجمع بندی همه ارزیابی های مرحله سطح زبان و مهارتهای او مورد بررسی واقع میشود. ارزیابی پایانی :

 در ارزیابی آموزشی زبان آموزان از دوروش نوشتاری و شفاهی است.

 منرات براساس مواد آموزشی به صورت زیر میباشد : 

 

 منره قبولی منره ماده درسی وفعالیتها

 40 درسی اصلی )آموزشی(ماده 

 

 

70 

 

 

 20 ماده  مطالعاتی

 20 ماده رسانه

 10 حضوروغیاب

 10 فعالیت کالسی

 100 مجموع



 
 

 

  درصورت کسب نکردن منره قبولی درهرمرحله فرد میتواند تا دوبار درآزمون مجدد َشکت کند . ودرصورتی که درباردوم موفق به

 5جلسه ترم موردنظررا بگذراند. 10دوباره درآن مرحله َشکت کند ویا اینکه توسط استاد یاران در کسب منره قبولی نشد. یا باید 

  : نحوه  تثبیت و کاربرد 

 

پس از گذراندن مرحله آموزشی و فراگیری همه مهارتهای زبانی زمان آن رسیده است تا فرد ازهمه ظرفیتهای زبان به اندازه توان 

د ، دراین بخش با ایجاد فضاهای مناسب به دنبال بکارگیری آموخته های زبانی هستیم تا درعرصه های وعالقه و نیازجامعه بهره برب 

مختلف رسانای معارف اصیل اسالم وآرمانهای انقالب اسالمی باشیم وهمچنین بتوانیم درتولید علم خصوصا علوم عربی و پیرشفت 

 آن گام برداریم .

 باشد تاش فرهنگی درآن بیشرت است ، ایجاد فضاهایی برای کاربرد مهارتهای زبانی میبه طور کلی هدف ازاین مرحله که گرای

 زیرمحقق شود اهداف

  ... به کارگیری مهارتهای زبانی در سخرنانی و نویسندگی و ترجمه و 

  تقویت مهارتهای اصلی  بوسیله بکارگیری مستمر آن 

  ....توسعه آموزه های لغوی ومهارتی وافزایش مطالعات متون عربی و 

  جهت دهی ابزاری وآلی به این مهارتها و ایجاد فضایی مناسب برای ارائه آن 

 

 درادامه به منونه های از برنامه های کاربردی دراین مرحله اشاره میشود.

 برنامه های کاربردی : 

  : برگزاری اردوهای متمرکزتابستانی 

امروزه فراگیری زبان دوم و به دست آوردن مهارتهای تنها به فضای کالسیک و محدود به زمان حضوردر کالس منیباشد ، وازآنجاکه 

یادگیری زبان دوم به معنای به دست آوردن توانایی صحبت کردن ونوشنت به آن زبان میباشد چنین هدفی باتوجه به  گسرتدگی 

بلیت تحقق را ندارد لذا بجاست فرد دریک زمان متمرکز بتواند تنها به زبان عربی صحبت کند و زبان درمحدودیت زمان کالسی قا

بنویسد و بشنود تا فراگزفته های خود را به نحو احسن تکمیل وتثبیت مناید اردوی های متمرکزیکی ازبهرتین روشهای ایجاد چنین 

از معلومات وتوانایی های زبان آموزان درعرصه های علمی وتبلیغی  فضاها میباشد. و همچنین فرصت بسیار خوبی برای بهرگیره ای

 میباشد که خود یک نوشته مستقل را میطلبد و درآینده پیوست همین طراح قرارخواهد گرفت.

 

 

 

 

                                                           
 انتخاب این دو راه باید توسط مدیر بخش عربی و استاد تایید شود. 5



 
 

 اسکان دریک فضای عربی شبیه سازی شده : 

زبان آموزان درسطوح باال میتوانند دریک فضای بسته همه آموخته های خودرا تثبیت وبکارگیرند. وموظف شوند تا در آن مکان  

 تنها به زبان عربی فعالیتهای خودرا انجام دهند.منونه ای ازاین فعالیتها : 

 صحبت کردن به زبان عربی 

 سخرنانی های روزانه به زبان عربی 

  علمی به زبان عربیمشاروات اخالقی و 

  ...مباحثه دروس به زبان عربی و 

 

  آموزش دروس حوزوی به زبان عربی: 

یکی از بهرتین فرصتهای مناسب جهت استفاده از مکامله میتواند بومی سازی آن با فضای آموزشی حوزه ویا هرفضای علمی دیگرباشد 

داشته باشد که درحوزه علمیه باتوجه به عربی بودن همه علوم به این صورت که آموزشهای مختلف بازبان علمی آن علوم تناسب 

و منابع اولیه آن بجاست که زبان تدریس و آموزش آنها به زبان عربی باشد. ازفوائد این برنامه قابلیت بین املللی کردن دروس 

بالعکس و ارتباط متقابل بین حوزوی برای همه مخاطبین داخلی وخارجی و بهره گیری ازاساتید توانابرای طالب غیرایرانی و 

 باتوجه به اهمیت این برنامه ، به صورت یک طرح مستقل درپیوست ارائه میشود..مراکزعلمی فارسی وعربی داخلی وخارجی میباشد

 مقاله و پایان نامه و تقریر : 

رمراکزعلمی نیز به عنوان روش بین باتوجه به اینکه نوشنت بهرتین وسیله جهت تثبیت آموخته ها و ارائه آن به دیگران میباشد و د 

املللی ثبت تحقیقات و مقاالت شناخته میشود. لذا میتوان زبان آموزان را درارائه آموخته های خود به صورت یک نوشته عربی 

 جهت دهی داد.تا مسیررشد وشکوفایی و بهرمندی از محصوالت فکری آنان نیز فراهم گردد.

 میزگرد ونشست : 

امروز گفتامن های متنوعی با اهداف و سطوح مختلف دررستارسدنیا برگزارمیشود که کمک شایانی به هم اندیشی و آزاد اندیشی  

کرده است و ما نیز میتوانیم ازاین منونه درقالب زبان عربی با اهداف مورد نظرخود استفاده مناییم. ازاین برنامه نیز میتوان برای 

 ید و طالب مراکز مختلف کشورهای مختلف استفاده کرد.ارتباط بین علامو اسات

 مجله   : 

هم نویسی ای که بادرقالب زبان عربی میتواند افکار و سالیق مختلف را دریک هدف مشرتک و یک مسیر قراردهد تا دائراثرگذاری 

 علمی و فرهنگی و دینی و ... را وسعت بخشید.

 فضای مجازی ورسانه های دیجیتال  : 

هاجم فرهنگی و تبلیغی دشمنان اسالم و انقالب نیازو رضورت  برای ورود به این فضا را روزبه روز بیشرت منایان میکند با درمقابل ت

بهرگیری از امکانات فضای مجازی و زبان عربی میتوان بسیاری از کج اندیشی ها و انحرافات و شبهات را برطرف و بربصیرت 

ه این کارها میتوان به وبالگ نویسی و ورود به شبکه های اجتامعی و خربی و همچنین عمومی مردم عرب زبان افزود.که ازجمل

 تدوین فیلم های کوتاه وبلند و ... اشاره کرد.



 
 

 

  مرحله مطالعه هدفمند: 

 

برای استفاده ابزاری اززبان به هدف توسعه معرفت دینی و تبلیغ آن وپژوهش های مختلف درقالب زبان عربی میتوان از یک سیر 

مطالعاتی هدفمند استفاده کرد که باید با اهداف زبان آموز درمرحله بعد تناسب داشته باشد ودرحقیقت این مرحله با هدف 

پژوهشی و تبلیغی مرحله بعد طراحی شده است. ودراینجا تنها به اهداف درونی این مرحله فراهم کردن محتوا وخمیرمایه علمی و

 اشاره میشود : 

ایجاد یک سیر مطالعاتی هدفمند درباره آثارداخلی  )مثال مطالعه آثار ترجمه آثار شهید محمد باقر صدر و منفلوطی و عالمه َشف  -

 الدین و وبزرگان عرب زبان (

 ورهای عربی و فرهنگ و آثارمکتوب آنها  مطالعه و شناخت کش -

 مطالعه شبهات و دغدغه های جوانان درمشورهای عربی -

 بررسی و مطالعه جریان های سیاسی و بیداری اسالمی وجریان های مذهبی کشورهای عربی -

 جمع آوری ومکتوب کردن این معرفت درقالب یک خمیر مایه برای استفاده ازآن درمرحله بعد -

کنیم یک زبان آموز میخواهد وارد عرصه تبلیغ در کشورعراق شود و دست آوردهای با ارزش انقالب اسالمی را به  یک مثال : فرض

مردم آن انتقال دهد. این فرد قبل ازهمه باید با گروه های مختلف موجود درعراق وافکار موجوددرآن و ظرفیت های دینی و 

ومی آشنا شود واین شناخت عمومی زا میتوان بایک سیرمطالعاتی هدفمند فرهنگی وسیاسی و بزرگان و آداب رسوم آن درحد عم

به دست آورد.همین طور درمورد کسی که میخواهد درعرصه عملی گام بردارد باید با مراکزعلمی و آثار آن کشور و علامء ومتون 

 ابل ارئه دهد.آموزشی و تحقیقات انجام شده آشنا باشد تا بتواند اثرارزشمندی برای ارتباط علمی متق

 

  :مرحله پایانی 

 

باشد که از اهمیت واالیی برخودارد است ریزی بلندمدت مدرسه میآموزان و هدفاین مرحله مثره تالش فردی و گروهی زبان

باشد . اگرچه در مراحل قبل و نوع آثار و کیفیت آن بسته به چگونگی اجرای مراحل گذشته و کیفیت آن و محتوای آن مختلف می

ز تا حدودی وارد عرصه کاربرد و ارائه محتواهای فرهنگی و علمی شده است ولی در این مرحله محتواهای تولید شده جنبه نی

 شود و معیارهای آثار فاخر و استاندارد آن را باید دارا باشد.املللی ارئه میهای بینتخصصی و همچنین در عرصه

محتوای این مرحله مانند مراحل سه و چهار  بستگی به مدیریت کالن مدرسه دارد و شود در اینجا بیشرت به قالب کار اشاره می

 باشد.در آن عالوه بر مهارتهای زبانی نیاز به محتوای علمی و پژوهشی صحیح و هدایت و راهنامیی اساتید مربوط به آن می

 

 

 



 
 چند منونه برنامه پیشنهادی 

  تولید متون درسی به زبان عربی_ 

دهی صحیح از آنها آموزان و جهتشود با مدیریت زبانمتون درسی حوزوی وغیرحوزوی توسط طالب  به عنوان مثال میتولید 

 آموزان دوره متوسطه کتاب تالیف کنند.خواست یک منت درسی با موضوع علم نحو و یا برای دانش

 :  تولید پژوهشهای علمی به زبان عربی _

از برترین ابزار رشد وشکوفایی علم و طالبان علم بوده و با استفاده از این فرصت میتوان بحث پژوهش و تحقیق همواره یکی 

وارد عرصه های علمی مختلف شد وبا ابزار زبانی آنرا ارائه داد تا گامی برای پیشربد چرخه علمی کشورباشد وهمچنین بین مراکز 

مراکز علمی درداخل کشور ارتباط متقابل علمی ورقابت ایجاد علمی مختلف درکشورهای عربی و حوزه های علمیه خارج ازکشور و 

شود. به عنوان مثال میشود در یک بحث نحوی ویا رصفی ویا فقهی تحقیقی به زبان عربی ارائه داد وآنرا درمعرض نقد و بررسی 

 مراکز علمی عربی کشورهای دیگر قرارداد.

 نتبلیغ تخصصی به زبان عربی برای مخاطبین عرب زبانا  _

دراین مرحله فرد میتواند حتی با انتخاب تبلیغ به عنوان یک هدف متام برنامه های خودرابا آن تنظیم میکند. که شامل تبلیغ 

حضوری و اینرتنتی میباشد. نیازمند هدایت محتوایی ازسوی اساتید متبهر دراین عرصه و همچنین فراهم آوردن امکانات درخورخود 

 میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک نکته مهم : 

از آنجا که این طرح به دنبال ایجاد بخش زبان در داخل مدارس است تا در این عرصه خود اکتفایی شوند. و مسیر رشد و 

شده  ایپیرشفت برای همه مدارس باز باشد، لذا در مورد نیروی انسانی و امکانات و بودجه مورد نیاز این طرح، نگاه درون مدرسه

ها را برداریم. خواهیم با کمرتین هزینه و امکانات بزرگرتین گامهای آن اجتناب شده. و در یک جمله ما میو از بزرگنامیی هزینه

ها استفاده شود بجای استفاده از کارمندان حقوق بگیر از خود طالب عزیز برای قبول و تصدی برخی از مسوولیتبه عنوان مثال می

 رداخت نقدی نوعی امتیاز علمی و ... برای آنان قائل شد.کرد و در عوض پ

توان آنرا در یک طرح کلی برای همه مدارس و با بودجه مصّوب البته این سخن تنافی با نگاه کالن مسوولین محرتم ندارد و می

 و متناسب با هر مدرسه ارائه کرد.

 

کاانتفصل دّوم: بو دهج و ام  
 



 
 

 

  :نیروی انسانی 

 

دراین طرح نیازبه نیروی انسانی جهت مدیریت و اجرای بخش های مختلف آن وجود دارد که تعدادافراد باتوجه َشایط کادری    

 هرمدرسه است  : 

 : کادراجرایی  

 دراین طرح به طورکلی وباتوجه به مراحل مذکور مسوولیت های زیر قابل تعریف میباشد 

 مدیر شورای بخش عربی و مسوولیت نظارت بربخشهای دیگررادارد + مسوول بخش عربی :

 که این شورامتشکل از مسوولیت های زیر میباشد :  + شورای بخش عربی :

مسوولیت اجرای برنامه آموزشی ، جذب اساتید ، ارزیابی ، ارائه مدرک ، تشکیل هیأت علمی ، تدوین متون ،  _ معاون آموزش : 

  .... را به عهده دارد

مجری برنامه های فرهنگی تبلیغی مانند سخرنانی ، تشکیل جلسات ، فضای سازی ، اسکان طالب ، مجله  _ معاون فرهنگی تبلیغی :

 ، ... میباشد

پذیرش و محاسبات مالی ، فراهم کردن امکانات آموزشی وفرهنگی ، کتابخانه ، تامین بودجه و... را به عهده  معاون اداری ومالی :_

 دارد 

 مسوولیت تو لید آثار مانند مقاله ، کتاب ، تحقیق ، دوره های آموزشی تخصصی و ... میباشد معاون پژوهش :_ 

 : کادرآموزشی 

این کادرزیرنظرمعاون آموزش انتخاب و فعالیت های آن تعریف میشود که عبارتند از یک هیات علمی وبرای هرکدام وظائفی  

 تعریف میشود.

 تون آموزشی را برعهده داردوظیفه تدریس م _ استاد :

 نفر یک استاد )درصورت همزمان بودن کالسها( 12الی  8به ازای هر کالس  

 درصورت نیازجهت ارتقاء طرح و ویرایش آن میتوان ازاساتیدبیشرتی جهت تشکیل هیات علمی اساتید طرح استفاده کرد.

 برای تربیت استادان و همچنین یاری اساتید در امر آموزش از استادیاران استفاده میشود. _ استادیار :

فارغ التحصیالن و ممتازین هر مرحله را میتوان جهت ارتقاء طرح و نقد وویرایش آنن وهمچنین ارزیابی تولیدات طرح  _ ممتازین :

 دریک قالب هیأت علمی تعریف کرد

 ن با کمک گیری از خود زبان آموزان انتخاب منود .غالب این مسؤلیت هارا میتوا

 

 

 

 



 
 

 

  :امکانات مورد نیاز 

 

دراین بخش به امکانات و َشایط مورد نیاز برای اجرای این طرح اشاره میشود ، البته قابل ذکر است که بسیاری ازموارد زیر درهمه 

مدارس موجود است و کمیت وکیفیت آن نیزباتوجه به َشایط مکانی هرمدرسه و امکانات موجود آن متفاوت است . درادامه به 

 یم : ذکر امکانات مورد نیازمیپرداز

 

 :امکانات آموزشی 

 فضای آموزشی ) کالس( .1

 ابزار آموزشی ) کامپیوتر ودستگاه پخش و ماژیک و تخته وایت بورد ، ...( .2

 محتوای آموزشی ) کتاب ویا جزوات مورد نیاز( .3

 

 :امکانات فرهنگی پژوهشی 

 فضایی بسته جهت  اسکان زبان آموزان درسطوح متوسطه و عالی .1

 منازخانه و یا سالن هامیش و... (مکان جلسات و گردهامیی )  .2

 وسائل تزیینی ) پارچه و قلم و رنگ و... ( .3

 مکان مطالعه و امکانات کتابخانه .4

 محتوای کمک آموزشی ) فیلم ، کتاب ، مجله، پوسرت ، ... ( .5

 امکان اتصال به اینرتنت و راه اندازی سایت ووبالگ .6

 مجله وکتابامکان نرش و تولید محتواهای علمی و تبلیغی درقالب  .7

8.  

  :بودجه و نحوه تامین 

 

 ها:برآیند هزینه 

اگربخواهیم طبق آنچه اجراشده سخن بگوییم باید گفت : درطول سالهای اجرای این طرح ، همه بخشهای طرح به ازای هرفرد 

هزینه داشته که این مبلغ ازخود طالب محرتم اخذ وتأمین هزارتومان  150یکسال آموزشی 1و درمجموع  درهرترم هزارتومان 15تنها 

شده است. درست درمقابل طرح های نظیر این طرح که بار مالی سنگینی را بردوش حوزه علمیه میگذارد. با یک نگاه جهادی وبه 

دقیق به َشح زیر تتفسیر دورازارساف وبا نگاه جامع تر و محاسبات مالی دقیقرت میتوان این هزینه هارا به صورت یک طرح مالی 

 منود : 

 



 
 

 

هزینه های این طرح به دوبخش نقدی و غیر نقدی تقسیم میشود درمورد فراهم آوردن امکانات آموزشی وفرهنگی با تخصیص 

امکانات متناسب نیازی به بودجه نقدی منیباشد. ودرمورد هزینه های نقدی نیز باید گفت : باتوجه به اینکه این طرح یک طرح 

محور است وبه دنبال تولید محصوالت و بسته های آموزشی وعلمی و فرهنگی میباشد مقداری ازاین هزینه های نقدی ازهمین خود

طریق تامین میشود و تنهانیاز به تامین هزینه های اجرایی و آموزشی است  که بخش عمده آن  مربوط به مرحله آموزشی میباشد 

ذکر شده دیگر ازکارمندان استفاده شود حق الزحمه آنان نیز  مسوولیتهایورتی که در است. ودرص حق التدریس اساتیدکه هامن 

هامنند اساتید محاسبه میشود وپیشنهاد ما استفاده ازخود طالب و فارغ التحصیالن ودادن مزایای غیرنقدی درعوض همکاری آنان 

 میباشد.

قابل ذکر است با توجه به اینکه دراین طرح به دنبال استادپروری و بهره گیری از خود زبان آموزان هستیم درصورتی که از فارغ 

التحصیالن استفاده شود و حق التدریس آنها به عنوان استادیارتقلیل پیدا میکندوتازمانی که  توانایی تدریس آنها توسط هیات علمی 

 محاسباتی زیرقابل مشاهده میباشد.ل است. که در فرمول تایید شودبرهمین منوا

 نحوه محاسبه  : 

 حق الزحمه  * تعداد جلسات = بودجه مورد نیاز به ازای هرکالس 

 برآیند هزینه های آموزشی :

 هزینه هر کالس  * تعداد کالس ها  = بودجه مورد جهت مرحله آموزش

 :منابع تامین بودجه 

 وهزینه های آن ازمنابع زیرمیتوان استفاده کرد:جهت تامین مخارج طرح 

 تخصیص بودجه ساالنه و یا ماهانه به ازای هرفرد. .1

 دیافت هزینه از خود زبان آموزان. .2

 فروش تولیدات ومحصوالت آموزشی و فرهنگی. .3

الزم را داشته باشد آموز در طول دوره جدیت باشد تا هم زبانبهرتین روش برای تامین بودجه استفاده از هر سه روش می    

و هم طرح را در راستای تولیدات پیش برد. البته ممکن است که منابع دیگری نیز در این راستا جهت حامیت این برنامه یافت شود 

 باشد.که با توجه به َشایط مدرسه متفاوت می

 

 

 

 

 



 
 

  ها و سوابق:تاییدیه 

 

استاد رصد  100سال در مدارس علمیه و موسسات حوزوی مختلفی اجرا ولحظه به لحظه توسط بیش از  6این طرح مبدت 

وویرایش و نقاط ضعف آن کاسته وبه نقاط قوت آن افزوده شده وهمواره درحال ارتقاء وبومی سازی میباشد. مواردزیر به عنوان 

 منونه قابل ذکر میباشد: 

 مدرسه علمیه درقم  7یری مکامله در بیش از + راه اندازی و پیگ

 دوره آموزشی طرح ازابتدا تا پایان درمدارس مختلف حوزوی 30+  برگزای بیش از 

 اردوی فرشده تابستانی 20+ برگزاری بیش از

 + برگزاری حفالت وجلسات ونشستهای متعدد درزمینه آموزش وترویج وکاربرد مکامله عربی

 ووبالگها تبلیغی به زبان عربی توسط فارغ التحصیالن+ راه اندازی سایتها 

 نفرازاین طرح فارغ التحصیل شده اند. 500+ دراین مدت بیش از 

 استاد که درهمین مدارس مکامله را تدریس و آموزش میدهند 100+ تربیت بیش از

 + بخش مکامله مدارس راه اندازی وتوسط فارغ التحصیالن درحال مدیریت است 

 وب ورسانه ای هرچند به صورت غیررسمی تولید شده است.+ آثارمکت

 + تهیه و تدوین کتب آموزشی متناسب با فضای حوزوی و در راستای اهداف علمی و فرهنگی

باشد و این سوابق و فعالیتها مورد تایید مدیران محرتم مدارس مربوط و همچنین بسیاری از مسؤولین مختلف حوزوی می

 باشد.وب آن در آرشیو بخش مکامله هر مدرسه موجود میگزاراشات تصویری و مکت

 

 سخن پایانی 

 

درپایان باحمد وسپاس خداوند تبارک وتعالی از نعمتهای بی پایانش ، وباتشکر ازهمه عزیزان ودوستانی که مارا دراین مهم 

چنین استاتید معزز. این مجموعه یاری منودند بویژه مدیریت محرتم مدرسه علمیه آیت الله بهجت  ومعاونت های مختلف آن وهم

کوچک ازرسبازان امام زمان )عج( که با یک حرکت جهادی و  باکمرتین امکانات درراستای منویات مقام معظم رهربی)حفظ الله(  

، این گام هرچند ناچیزرا درحدتوان خود برداشته اند  امیدواراست ودرخواست دارد که این طرح را موردعنایت خود قرارداده 

حامیت خودرا نسبت به مبذول فرمایند تا بتوان گامهای مستحکمی دراین عرصه برداشت. واین حرکت خاموش ویا کم رنگ نشود. و 

 به امید آنکه مورد قبول حرضت حق موجب خوشنودی صاحب الزمان )ع( باشد.

 

 والحمدلله رب العاملین

 



 

 طرح در کتاب مدرسه درج شود(تربیت مدرس ( 

 مراحل و شیوه اجرای طرح تربیت مدرس رصف 

 مقدمات

 زمان بندی انجام مقدمات و برگزاری دوره بر اساس تعداد جلسات مورد نیاز .1
با توجه به اینکه برگزاری دوره در طول یک سال تحصیلی و حتی دوره تابستان انجام می گیرد باید براساس فاکتورهای زیر زمان بندی 

 ره صورت پذیردو برنامه ریزی انجام دو 
 الف( اطالع رسانی و بررسی صالحیت ثبت نام کنندگان در دوره  

 ب( تعداد جلسات مورد نیاز آموزشی ، مهارتی، روشی، و آزمون ها
 ج( بررسی میزان فاصله الزم بین جلسات به منظور انجام تکالیف محوله به فراگیران

 ی آنهاد( بررسی صالحیت قبول شدگان دوره و آماده سازی نهای

 اطالع رسانی به طالب هدف جهت ثبت نام اولیه .2

این اطالع رسانی از طریق تابلو اعالنات صورت می گیرد و پس از زمان بندی اجاملی، در حالت عادی از حدود حداقل سه هفته و 
 حداکرث یک ماه قبل از َشوع دوره آگهی ثبت نام نصب می شود.

 جلسه توجیهی برای طالب هدف .3

این جلسه به منظور ترغیب و تشویق طالب هدف، بیان رضورت ، ویژگی ها و مزایای َشکت دردوره برگزار می شود و برگزاری این 
 جلسه در حدود اواسط زمان ثبت نام و قبل از پایان زمان ثبت نام رضوری است 

م کنند محتوای این جلسه به جلسه توجیهی پذیرفته تبرصه: در صورتی که متام طالب هدف، قبل از برگزاری این جلسه در دوره ثبت نا
 شدگان انتقال داده می شود.

 بررسی تعداد و صالحیت ثبت نام شدگان .4

توانایی ، علمیاین مرحله از مهم ترین مراحل مقدمات دوره است در این مرحله ، َشائط ثبت نام کنندگان و امتیازات آنها از جهات 
دقیق قرار می گیرد. طالبی می توانند در دوره َشکت کنند که حائز حد نصاب الزم برای َشکت مورد بررسی  اخالقو  نظم، تدریس

 در دوره باشند.
 خواهد آمد.« 1»* چگونگی بررسی َشائط ثبت نام کنندگان در پیوست 

 اعالم نتایج پذیرفته شدگان دوره .5
 که حائز حد نصاب شده اند در تابلو نصب می شود. پس از بررسی َشائط ثبت نام کنندگان و احراز منرات آنها، اسامی طالبی

 جلسه توجیهی برای پذیرفته شدگان .6

در صورتی که تعداد ثبت نام کنندگان برای برگزاری دوره کافی نباشد این افراد در دوره سال بعد َشکت داده خواهند شد. و نیازی 
 به برگزاری این جلسه نیست.

جلسه برگزار می شود و در آن مواردی که طالب باید در طول دوره رعایت کنند تا امتیاز الزم اما در صورتی که تعداد کافی بود این 
را کسب کنند گوشزد می کنند. از جمله این موارد می توان به : حضور منظم و بدون تاخیر و کرس امتیاز در صورت بی نظمی 

یازات، تعداد جلسات، نحوه اطالع رسانی جلسات دوره در هر جلسه، تعداد غیبت های موجه و غیر موجه، نحوه جمع بندی امت
 و ... می توان اشاره کرد.

 پس از طی این مراحل، جلسات دوره با اطالع رسانی الزم قبل از برگزاری هر جلسه آغاز می شود.

 منت

آزمون ها ، و تکالیف  در این مرحله کالس های آموزش مهارت ها و شیوه های تدریس، کالس های تقویت بعد علمی درس مورد نظر،
 خارج از کالس های دوره انجام می شود.

 



 
 

 جلسات محتوای درسی )رصف( .1
تهذیبی مدرسه برگزار می شود. فعال تقویت بعد علمی در زمینه های زیر نسبت به علم  –این جلسات بسته به نظر شورای علمی 

 رصف به ذهن می رسد:
 ( فرق مصدر و اسم مصدر1
 صفت مشبهه( فرق اسم فاعل و 2
 ( هدف از وزن کلامت مختلف3
 ( بررسی نقاط قوت و ضعف دو کتاب دانش رصف و رصف ساده4
 ( الزم و متعدی، معلوم و مجهول5
 ( منبع شناسی علم رصف6

 جلسه یا جلسات روش تدریس .2
 ش انتقال داده می شود.در این جلسات، شیوه های تدریس) سخرنانی، پرسش و پاسخ، فعال درگیر و ...( آموزش و مطلوب ترین رو 

 جلسات مهارت ها و بابسته های تدریس .3

با توجه به اینکه یک استاد باید به گونه ای باشد که اعتامد شاگردانش را جلب کند به گونه ای که گویی او بهرتین استاد در این زمینه 
های تدریس به این هدف به نحو احسن دست  است باید بتواند در کنار قوت علمی، با یادگیری و به کار بسنت مهارت ها  بایسته

 پیدا کند. برای این منظور فعال تقویت فراگیر در زمینه های زیر به ذهن می رسد:
 ( تدریس قرآن محور1
 ( استفاده از مثال ها2
 ( احاطه علمی  به منابع مرتبط و ارجاع شاگردان )الاقل در برخی مباحث( به منابع3
 ( نشاط و شادابی تدریس4
 ارتباط تربیت محور با شاگردان در خارج از کالس )ارتباط موثر( (5
 ( استفاده از ابزار های تدریس6
 ( مهارت طرح درس ساالنه و ماهانه و روزانه7
 ( مهارت ورود و خروج در هر جلسه درسی )ایجاد انگیزه، پرسش ابتدای درس، پرسش انتهای درس و ...(8
 ( مهارت پاسخگویی به پرسش ها9

 ون های کتبیآزم .4

با توجه به اینکه در برخی دوره های تربیت مدرس دیده شده که قبول شدگان نهایی برای تدریس، هنوز حضور ذهن کافی نسبت 
به جایگاه و مباحث مختلف مسائل آن علم ندارند لذا بر اساس نظر برگزار کنند گان دوره، کتاب مورد نظر برای تدریس سال 

از فراگیران آزمون گرفته می شود تا هم احاطه علمی طالب بیشرت شود و هم ارزیابی آینده در طول چند نوبت امتحان کتبی، 
دقیقرتی از فراگیران انجام گیرد. به نظر می رسد با توجه به اینکه کتاب دانش رصف، منت درسی علم رصف است، از این کتاب در 

 ، آزمون برگزار شود. نوبت 4

 آزمون شفاهی )تست تدریس( .5
مهم ترین قسمت در مرحله منت برگزاری دوره است. در این مرحله هر کدام از فراگیران حداقل یک و حداکرث دو بار این مرحله نیز 

تست تدریس می دهند، در یکی از این تست ها فراگیر باید محدوده ای را که از حدود یک هفته قبل برای او مشخص کرده اند 
ار بسته و ارائه دهد. در نوبت دوم این تدریس نیز محدوده ای را که از حدود تدریس کند و در آن هر آنچه در توان دارد به ک

دو روز قبل در اختیار فراگیر قرار می دهند باید به همین صورت ارائه دهد. بدیهی است که ارزش منره این آزمون ها بسیار در 
 ین آزمون ها امتیاز ویژه ای در نظر گرفت.نتیجه دوره تاثیر گذار است و با توجه به اهمیت این مرحله الزم است برای ا

در این آزمونها دو نفر از اساتید خربه یکی از جهت علمی و دیگری از جهت مهارتی و روشی تدریس طلبه را ارزیابی و منره می دهند. 
می کنند. در  این دو استاد در طول تدریس طلبه در نقش شاگرد ظاهر می شوند و سواالت درسی مرتبط با محدوده او را طرح

 پایان هر آزمون نقاط قوت و ضعف فراگیر به او اطالع داده می شود و منره او پس از جمع بندی در اختیار مدرسه قرار می گیرد.



 
 نتیجه دوره

 جمع بندی منرات قبل از دوره و طول دوره و نتیجه گیری .1
راتی که در طول دوره با توجه به نظم، حل تکالیف و در این مرحله منراتی که هر طلبه برای َشکت در دوره کسب کرده بود و من

منره آزمون های کتبی و تست تدریس به دست آورده است جمع بندی می شود در پایان هر کس به حد نصاب الزم برسد 
 صالحیت تدریس را دارد

 اعالم نتایج قبول شدگان .2

 جلسه توجیهی و رشوع تدریس

 وره نکاتی که مدرسه از اساتید انتظار دارد به  او انتقال می دهند و ...در این جلسه ضمن تربیک به قبول شدگان د

 نظارت

از آنجا که قبول شدگان فاقد تجربه تدریس هستند طبعا در بسیاری از مسائل احتیاج به کمک دیگران و نقد و چکش کاری دارند و 
دریس، اجازه دارد از ابزارهایی هم چون فیلم از طرفی مدرسه نیز جهت اطالع از اجرای صحیح منویات مسئولین در امور ت

برداری مقطعی و ارزیابی برگه ای از شاگردان، نقاط قوت و ضعف اساتید را تشخیص و راه کارها و برنامه های آتی را براساس 
 آن انجام دهد. 

 چگونگی احراز َشائط ثبت نام کنند گان« : 1»پیوست 
دارد  2گیرد یک منره میانگین منرات متقاضی در طول سه سال ادبیات است که رضیب  در این مرحله مدرسه چهار منره در نظر می

یک منره نظم و حضور و غیاب اوست ، یک منره اخالق و رعایت آداب و زی طلبگی، و یک منره هم منره توانایی تدریس بالقوه 
 اوست.

باشد  و در صورتی که طلبه ای میانگین این  17د منره باالی هر کدام از منره ها توسط واحد مربوط به خود اخذ و میانگین آنها بای
 باشد در دوره َشکت داده نخواهد شد.  17منره اش زیر  4

 نفر باشند دوره برگزار نخواهد شد و به سال بعد منتقل می شود. 6از طرفی اگر تعداد کسانی که حایز این منره هستند کمرت از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و سازمان رسیدگی مسئول پایه 

 یادداشت برداری ، تلخیص، تقریر( های کاربردی ) مطالعه، مباحثه، برنامه ریزیآموزش مهارت ، 

 و اردوهای تابستانی  مدیریت تعطیالت 

 ؛مدرسه با هدف .است ساالنهبرای طالب حاصل مدیریت تعطیالت در تقویم ریزی یازده ماهه برنامه

 ، قرآن آموزی و...(مکمل)زبان، تبلیغ، مطالعات مفیدهای اجرای برنامهجهت در اوقات طالب  رصفه جویی -1

روز  15 ، حدوداً در ابتدای طلبگی ارتباط هویتی بین طلبه و مدرسه به عنوان منبع تغذیه روحی و معنوی طلبه خصوصاً  استمرار -2

 مناید اده و صله رحم تعطیل میجدید دیدار با خانو روز پیش از آغاز سال تحصیلی جدید را برای ت 15انتهای سال تحصیلی رسمی و 

 های تربیت و تبلیغآموزش مهارت 

 )کارسپاری )بسیج ،هیئات ، صندوق قرض الحسنه ، نظافت 

 مدرسهجهادی  ساختار مدیریتی 

 تنظیم سند بازبینی و رشد مدرسه 

 درسه و قسم،  های تابستانه ماردو  ،آموزان، قسم اللغه و تعدادحجرات ، تعداد و سطح زبانهاطالب، تفکیک پایه دگزارشی از تعدا

های مفاهیم، تعداد های مدرسه، تعداد دورهعداد َشکت کنندگان در تربیت مدرس، تعداد و سطح پژوهش، تبرگزاری جلسات عربی

های کالس ها،مهترج نرشیات، ،تولیدات کالسها، ید،آمار اسات ،های قواعد الفقهیه، بدایه الحکمه، طرح هدایت تحصیلی بعد از پایه ششدوره

، رادیو عربی کتابخانه، ها،مهارتریزی و های هدفگذاری برنامه، کالسها مرکز مدیریتحضور در کارگروه نامه به آقا، سفر اربعین، عربی،

 سند رشد

 


