عنوان طرح :

مدرسه ی مجازی هنر تالوت
( آموزش قرآن ،به سبک های جدید آموزشی أز جهت محتوای علمی و ساختار إرائه مطالب ؛ در  4رشته ی روخوانی و

روانخوانی  /تجوید  /صوت و لحن  /ترتیل خوانی ) .

الف ) ویژگی های آموزش روخوانی ( و روانخوانی )  ،از آغاز تا پایان ؛ به روش نوین
{ فرمولی – نموداری } :
 –1آموزش بر طبق رسم الخط عثمان طه ( رسم الخط رایج و استاندارد ) .
 – 2حذف برخی از دروس روخوانی در این روش  .مثل  :درس إشباع.
 – 3آموزش به شکل فرمولی و بدون نیاز به کتاب!! ( در این روش ،کل روخوانی  ،در  14فرمول
گنجانده شده  ،و تمام فرمول ها تنها در یک ورقه ی  A4جمع آوری شده است).
 –4نیازی به حفظ فرمول ها توسط قران آموزان نیست!! زیرا در أثر إستفاده ی زیاد و مداوم از فرمول ها
 ،به طور غیر مستقیم  ،فرمول ها را حفظ می شوید.
 – 5طراحی فرمول ها  ،به شکل نموداری ( چارتی ) .
 -6دست یافتن قران آموزان به 2مهارت مهم تجزیه و تحلیل کلمات و تطبیق دقیق و صحیح فرمول ها
بر کلمات قرآن  ،که در نتیجه سبب أفزایش سرعت روانخوانی قران آموزان می شود.
 – 7تبدیل برخی از فرمول های  14گانه  ،به برخی دیگر!!.
 – 8إرائه ی نقشه ای جامع و کامل از کل مباحث روخوانی  ،در قالب شکل هندسی هرم  ،در همان
جلسه أول.
 – 9جمع آوری کلمات مشکل و نکته دار قران کریم  ،در قالب ( :جدول کلمات مشکلة ).
 – 11آموزش نکات نگارشی رسم الخط عثمان طه.
 – 11أفزایش تمرکز و إنسجام مطالب  ،در ذهن قرآن آموزان.

أهداف آموزشی:
 – 1تغییر بنیادین ( و أساسی ) در روش آموزش روخوانی و روانخوانی .
 - 2آموزش قواعد روخوانی  ،در زمانی کوتاه تر ،به همراه أفزایش کیفیت آموزشی.
 -3إفزایش سرعت روان خوان شدن قرآن آموزان ( در مدت زمانی کوتاه تر ) .

گروه های مخاطب :
نوجوانان (  12سال به باال  /نوجوانان پایین تر از  12سال  ،به همراه یکی از والدین گرامی خود  ،در
کالس مجازی حضور یابند  / ).جوانان  /طالب حوزه های علمیة  /دانشجویان و عموم دوست داران
قرآن کریم در داخل و خارج از کشور.

سطوح آموزشی :
 – 1آموزش عمومی از إبتدآء تا پایان روخوانی ،جهت یادگیری روخوانی قرآن کریم  ،برای قرآن آموزان
در داخل و خارج از کشور.
 – 2برگزاری کارگاه های کوتاه ( دوره های چند جلسه ای تکمیلی ) جهت تمرین تطبیق و پیاده سازی
قواعد  14گانه ی روخوانی  ،بر کلمات قرآن کریم [ در صورت تمایل یا نیاز قرآن آموزان ].
 – 3دوره های تربیت مربی یا إرتقآء مربی روخوانی و روانخوانی ( آموزش فنون و تکنیک های آموزشی
این روش  ،برای أساتید و مربیان مؤسسات قرآنی  ،مراکز إسالمی خارج از کشور  ،و. )....

تألیف و تنظیم  :مجتبی شعاعی
تلگرام https://t.me/honare_telavat
اینستاگرام @honar_telawat_vs
ایتا https://eitaa.com/honare_telavat
فیس بوک https://www.facebook.com/honar.telavat
یوتیوب @honar_telawat_vs
آپارات https://www.aparat.com/qurannahj

