حدودو محتوای سومین دوره از
مسابقات قرآن  ،عترت و
آموزش احکام فرهنگیان
سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور

معاونت تشخیص ،پیشگیری ،پرورشي و تربیت بدني
سالتحصیلي 9317-9318

0

قال رسول اهلل صلّي اللّه عليه و آله و سلّم:
انّي تارك فيكم الثّقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي ...كتاب اللّه و عترتي اهل بيتي و لن يفترقا حتّي يردا
عليالحوض فانظروا كيف تخلفونّي فيهما.
من در بين شما دو چيز گرانقدر ميگذارم تا وقتي كه به آن دو تمسّك جوييد ،بعد از من ،هرگز گمراه نمي شويد ،كتاب خدا
(قرآن) و عترت ،خاندانم و اين دو هرگز از يكديگر جدا نمي شوند تا در كنار حوض برمن وارد شوند و . ...

مقدمه
حمد و سپاس خداوندي را سزاست كه انسان را خلق نمود و قرآن را كه برنامه سعادت زندگي است براي تربيت
و نيل او به سوي حيات طيّبه كه هدف نهايي در تربيت صحيح انسان است ،در اختيار او قرار داد.
مسابقات قرآن ،عترت و آموزش احکام به زبان اشاره كاركنان آموزش و پرورش استثنايي سراسر كشور از جمله
برنامههاي تاثيرگذاري است كه به منظور بهرهوري مطلوب از اين فرصت و توانمندسازي كاركنان تحت پوشش اين
سازمان تدارك ديده شده است.

اهداف:
 -1انس بيشتر فرهنگيان فرهيخته با مفاهيم بلند قرآن كريم ،نهج البالغه ،صحيفه سجاديه و آموزش احکام به
زبان اشاره.
 -2جذب حداكثري كاركنان و همکاران و مشاركت آنان در توسعه و تعميق معارف قرآن ،عترت و احکام.
 -3تشويق و ترغيب فرهنگيان مستعد به فراگيري آموزههاي مذهبي و ديني و به كارگيري اين آموزهها در زندگي
فردي و اجتماعي و انتقال آن به دانشآموزان.
 -4شناسايي و آموزش فرهنگيان پژوهشگر و روشهاي نوين انتقال احکام و دستورات الهي در راستاي گسترش
سيره عملي و اخالقي اهل بيت عصمت و طهارت و تدريس احکام به زبان اشاره با استفاده از تکنولوژيهاي
جديد آموزشي.

نکات كلي :
 شركت در مسابقات به صورت داوطلبانه است. مسابقات در دو مرحله استاني و كشوري برگزار ميگردد.سهميه هر استان حداكثر مطابق برش اعالم شده به استانها ميباشد.توجه :از اعزام افراد بعنوان همراه و سرپرست خودداری گردد.
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عناوين مسابقات در رشته هاي قرآن،عترت و آموزش احکام به زبان اشاره به شرح ذيل ميباشد:
 قرائت (تحقيق و ترتيل) حفظ جزء سي ام قرآن عترت (نهج البالغه و صحيفه سجاديه) -آموزش احکام به زبان اشاره

دستورالعمل مسابقات

الف :مسابقات قرآن
 -1مسابقات در دو مرحله مقدماتي و نهايي برگزار ميگردد.
 -2آييننامه و كاربرگهاي داوري اين بخش براساس مسابقات قرائت و حفظ قرآنكريم دانشآموزان در
دستورالعمل نداي رحمت خواهد بود.

ب :حدود و محتوای مسابقه نهج البالغه
 -1آزمون كتبي(تستي) از كل زندگي نامه اميرالمؤمنين علي( عليه السالم) تأليف معاونت پرورشي و فرهنگي
وزارت آموزش و پرورش ميباشد.
 -2تهيه و ارائه مقاله علمي ،پژوهشي با موضوعات:
 جايگاه معصومين در نگاه اميرالمؤمنين علي(ع) تربيت اقتصادی از نگاه امام علي(ع) شناخت ريشه ای فتنه ارزش انديشه ،فرهنگ و مشورت فرهنگ اخالق و تربيت -حلم و عقل ،كليدهای زندگي

 -3ارائه و تبيين شفاهي مقاله ارائه شده

ج :حدود و محتوای مسابقه صحيفه سجاديه
 -1آزمون كتبي(تستي) از كل زندگي نامه علي بن حسين(عليه السالم) تأليف دكتر سيدجعفر شهيدي ميباشد.
 -2تهيه و ارائه مقاله علمي ،پژوهشي با موضوعات:
 جايگاه معلولين از نگام امام سجاد(ع) مكارم اخالق دعا در سختي ها و بالها -يكي ازدعاها در فرازهای رسالهی حقوق امام سجاد عليه السالم

 -3ارائه و تبيين شفاهي مقاله ارائه شده
يادآوری :عناوين انتخابي رسالهي حقوق ميبايست مرتبط با عناوين دعاهاي صحيفهسجاديه باشد.
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د :حدود و محتوای مسابقه آموزش احكام به زبان اشاره
 -1آزمون در دو مرحله كتبي و شفاهي برگزار ميگردد.
 -2آزمون مرحله كتبي از كتاب آموزش احکام دين تأليف حجت االسالم فالح زاده ميباشد.
 -3تهيه و ارائه طرح درس براساس موضوعات:
 وضو نماز غسل تيمم مرجعيت روزه نماز جماعت -خمس

تبصره :ارائه طرح درس مي بايست مطابق با ضوابط حاكم برمدارس استثنايي باشد.
تذكرات اجرايي:
 در مسابقات نهج البالغه و صحيفه سجاديه آزمون كتبي (تستي)  20امتياز ،ارائه مقاله  30امتياز و ارائه شفاهيمقاله داراي  00امتياز ميباشد.
 آزمون كتبي (تستي) آموزش احکام به زبان اشاره  20امتياز ،ارائه طرح درس 30امتيار و ارائه شفاهي طرحدرس  00امتياز ميباشد.
 ارسال مقاالت رشتههاي نهجالبالغه ،صحيفه سجاديه و ارائه طرح درس در رشته آموزش احکام به زبان اشارههمزمان با معرفي افراد به دبيرخانه استان ميزبان الزامي ميباشد.
-داوران مجازند در حين ارايه شفاهي حداكثر  2پرسش از متسابقين سؤال نمايند.

شرايط ارائه مقاالت در بخش مقاله نويسي مسابقات نهج البالغه و صحیفه سجاديه:
 محتواي مقاله بايد در زمينه موضوعات تعيين شده باشد. مقاله حاصل مطالعات ،تجارب و پژوهش هاي نظام مند و معتبر شركت كننده باشد .چنانچه پس از بررسي ،اثباتشود كه مقاله مورد نظر نسخه برداري مي باشد به تناسب ميزان نسخه برداري ،كسر امتياز خواهد شد.
 متن مقاله مشتمل بر چکيده ،مقدمه ،مباحث اصلي ،نتيجه گيري و فهرست منابع باشد. جلد روي مقاله شامل" عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگي نويسنده ،تلفن ثابت و همراه ،استان و منطقه محلخدمت" باشد.
 مقاله روي يك طرف كاغذ  A4با فونت ( Zar 12عنوان مقاله با فونت  Titr 20و نام نويسنده با فونت )Titr 14با استفاده از نرم افزار  Wordتحرير و ارسال شوند.
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 تعداد صفحات مقاله ها از  14صفحه تايپ شده بيشتر نباشد. مقاله در دو نسخه چاپي و فايل الكترونيكي (لوح فشرده) ارسال شود. مقاله دريافت شده به نويسنده بازگردانده نميشود. حق ويرايش مقالههاي پذيرفته شده براي انتشار در سايت سازمان به نام تهيه كننده(عنداللزوم) ،براي سازمانآموزش و پرورش استثنايي محفوظ ميباشد.

ضوابط داوری شفاهي مقاله
 -1نام و ياد خدا و درود بر پيامبر مكرم اسالم(صلي اهلل عليه و آله) و ائمه معصومين( عليهم السالم):
اگر شركت كننده جمله «بسم اهلل الرحمن الرحيم» و صلوات بر حضرت محمد (صلي اهلل عليه و آله) و ائمه
اطهار(عليهم السالم) را به صورت ساده ذكر نمايد نمره كامل را كسب ميكند .چنانچه شركتكنندهاي موارد
فوقالذكر را در قالب عبارات نظم ،نثر يا متون عربي زيبا بيان نمايد به نمره« شيوايي و جذابيت بيان مطالب»
او اضافه ميگردد( 2امتياز).
 -2آراستگي :در اين بخش عالوه بر توجه به پوشش مناسب ،رعايت وقار و متانت در حين اجرا نيز مدنظر
است( 2امتياز).
 -3بيان كلّيات (مقدمه):
– معرفي موضوع ،نام و شماره خطبهها ،زمان و مکان ايراد آنها و يا موضوع انتخابي از صحيفهسجاديه
(چنانچه در نهجالبالغه در مورد زمان و مکان ايراد خطبه ها يا عناوين انتخاب شده در صحيفهسجاديه موردي
ذكر نشده بود شركتكننده ميبايست با مراجعه به منابع و مآخذ ديگر ،اين مورد را استخراج نمايد) ( 2امتياز).
– ذكر خطبههاي مرتبط و يا ادعيه منتخب صحيفه سجاديه و فرازهاي انتخابي و بيان موضوعات( 2امتياز).
-4اهداف و انگيزهها :بيان انگيزه فرد از انتخاب موضوع ( 2امتياز).
 -5فصاحت و بالغت :پيشينه تحقيق و بيان محدوديت ها :در اين بخش پيشينه تحقيق ( 2امتياز) و بيان
محدويتها ( 1امتياز) دارد .ذكر  2مورد از موارد يادشدهي زير جهت كسب ( 3امتياز) اين بخش كافي است.
 تحقيقات و پژوهشهاي افراد مختلف :در رابطه با موضوع انتخابي (يك مورد)ذكراسناد موضوع انتخابي وخطبههاي مرتبط با نهجالبالغه ويا سايرمطالب مرتبط با صحيفهسجاديه ذكر منابعتوجّه :ذكر پيشنيه تحقيق يا پژوهش هم در رابطه با موضوع انتخابي و هم در رابطه با خود خطبههاي نهجالبالغه
و يا عناوين صحيفهسجاديه مورد پذيرش است .در رابطه با" تحقيقات و پژوهشهاي افراد مختلف در رابطه با
موضوع يا خطبه" ذكر يك جمله يا عبارت مهم از منبع مورد تحقيق پيشنهاد ميگردد.
 -6روشن و واضح بودن ارائه مطالب
 ارائه غني از نظر محتوايي و تحليل و بيان استدالل در رابطه با موارد ذكر شده و حتياالمکان ذكر مثال (0امتياز)
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توجّه :ارائه متسابقين مي بايست با توجه به محور موضوع انتخابشده بيان گردد و حالت سخنراني يا مقالهگويي
صرف نداشته باشد.
 ذكر بعضي از عبارات مهم فرازها يا دعاهاي مورد شرح به صورت عربي( با اعراب صحيح) به همراه ترجمهآنها حداكثر ( 1امتياز) دارد.
 دور نشدن از مطلب اصلي و اطاله كالم و عدم استفاده از الفاظ و واژههاي سنگين و غير معمول مگر درموارد خاص نيز ( 1امتياز) دارد.
 -7شيوايي و جذابيت بيان مطالب:
-

ارائه سليس ،روان و عاميانه( به جز در مواردي نظير نقل قول  ،ترجمه و  )....با حفظ صيغه افعال و ترتيب
آنها ( 1امتياز).
لحن بيان و ارتفاع مناسب صدا هر كدام ( 0/0امتياز) و جمعا ( 1امتياز).
مکث و تسريع به موقع در كالم ( 1امتياز).
استفاده بجا و مناسب از ابزارهاي فن بيان ( حركت دستان ،تقسيم نگاه و  1( )....امتياز).

 -8تناسب مطالب و موضوع :مطالب ارائه شده مي بايست با موضوع انتخاب شده يکسان ،همسو و متناسب
بوده و شرح انجام شده حول محور اصلي بحث باشد .شركتكننده ميتواند مواردي از خطبهها ،نامهها و
حکمتها و يا ساير مطالب ديگر مرتبط با نهجالبالغه ويا صحيفهسجاديه را كه از نظر مفهوم و محتوا مکمل
بحث باشند را در متن اصلي شرح بياورد ( 4امتياز).
 -9بيان مفردات واژگان محوری موضوع خطابه :براي كسب ( 2امتياز) اين بند ذكر دو مورد الزم و كافي
است( 2امتياز).
 -11نظم در گفتار و سير منطقي شرح موضوع :در اين مورد ،سير گفتار متسابقين و زنجيروار بودن مطالب
ارائه شده از ابتدا تا انتهاي شرح موضوع مدنظر مي باشد .نظم و ترتيب در گفتار بايد براساس چينش كاربرگ
داوري باشد ( 4امتياز).
 -11استفاده از آيات ،روايات و احاديث مرتبط :در اين بخش ذكر  3مورد به شرط تناسب مطالب و موضوع
مورد بحث ( 3امتياز) تعلق ميگيرد كه ( 2امتياز) آن مربوط به تعداد موارد و ( 1امتياز) ديگر مربوط به كيفيت
موارد (صحت ارتباط سند با موضوع مورد بحث ) مي باشد.
 -12ارائه پيشنهادات كاربردی و عملي:
 ذكر حداقل  2پيشنهاد مناسب كه جنبه كاربردي داشته باشد ( 2امتياز). مرتبط بودن موضوعيت پيشنهادات با موضوع مقاله ( 2امتياز).توجه :چنانچه پيشنهادجديدي از سوي متسابقين ارائه گرددكه عالوه بر تناسب با موضوع انتخاب شده مورد بحث
كتابهاي ارزشمند نهجالبالغه و يا صحيفهسجاديه كاربردي نيز باشد و خطمشي ارگانهاي برنامهريز جهت
اعتالي فرهنگ نهج البالغه و صحيفه سجاديه را فراهم نمايد و بتوان از آن در جهت نيل به اهداف متعالي ائمه
هدي (عليهمالسالم) الهام گرفت ،امتياز كامل به اين پيشنهاد تعلق ميگيرد.
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 -13نتيجهگيری كلي ( 2امتياز) و نتايج حاصله ( 2امتياز) :چون بخش نتايج حاصل از تحقيق ارتباط
نزديکي با هم دارند؛ به صورت واحد مورد بررسي قرار ميگيرند.
الف  -نتايج حاصل از تحقيق :اين بند مربوط به استخراج ديدگاههاي مطروحه حضرت اميرالمؤمنين علي(عليه
السالم) و يا امام سجاد (عليهالسالم) از شرح خطبه هاي انتخابي و يا دعاي انتخابي از صحيفه سجاديه كه ذكر
حداقل  2مورد براي كسب امتياز الزم و كافي است.
ب -نتيجهگيري كلي :در نتيجهگيري كلي ذكر حداقل  2مورد براي كسب امتياز مربوطه كافي است.
 -14پاسخ صحيح به سؤاالت داوران ( 5امتياز) :چنانچه هنگام ارائه مقاله ،داوران از شركتكننده سؤاالتي
پرسيدند ،ارائه جواب صحيح به آنها داراي ( 0امتياز) است.
تذكر :زمان ارائه شفاهي 10دقيقه مي باشد و عدم رعايت آن منجر به كسر ( 1امتياز) در هر  30ثانيه ميشود و
در پايان دقيقه  ،11عالوه بر كسر  2نمره ،ديگر داوري صورت نخواهد گرفت .الزم به ذكر است در دقيقه  8اجراي
برنامه زمان باقي مانده توسط مجري سالن به همکار فرهنگي اعالم ميشود.

شرايط و ضوابط اختصاصي آموزش احکام به زبان اشاره:
 طرح درس روي يك طرف كاغذ  A4با فونت ( Zar 12عنوان طرح درس با فونت  Titr 20و نام نويسنده با فونت )Titr 14با استفاده از نرم افزار  Wordتحرير و ارسال شود.
 موضوع درس ،اهداف آموزشي ،ويژگي مخاطبان و سرفصل هاي درس در مشخصات طرح درس درج گردد. طرح درس براساس موضوع انتخابي تهيه و بصورت پاورپوينت و با درج مشخصات فرد شركت كننده (نام و نامخانوادگي ،نام پدر ،تاريخ تولد ،كدملي ،ميزان تحصيالت ،رشته تحصيلي ،محل خدمت ،سمت ،نشاني و شماره تلفن)
باشد.
 مستندات طرح درس در صورت دارا بودن اقالم آموزشي(تصوير ،پاورپوينت ،بروشور و  )...مي بايست در قالب لوحفشرده به دبيرخانه مسابقات ارسال گردد.
 مالك هاي ارزيابي شامل :آراستگي ظاهر ،نحوه بيان و تسلط بر اجراي احکام به زبان اشاره ،انسجام مطالب ارائهشده ،كاربردي بودن مطالب ،ميزان استفاده از وسايل كمك آموزشي و تطابق مطالب ارائه شده با مقطع مورد نظر
ميباشد.
 -حداكثر زمان ارائه طرح  10دقيقه مي باشد.
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كاربرگ داوری مرحله ارائه شفاهي رشته نهج البالغه ويژه فرهنگیان  05امتیاز
نام و نام خانوادگي:

استان:

پست سازماني:

موضوع مقاله:

امتیاز

شده

رديف

حداكثر

امتیاز كسب

مالک های ارزشیابي

9

نام و و ياد خداوند و درود بر پيامبر و اهل بيت (عليهمالسالم) تالوت قرآن و شعر متناسب موضوع

2

2

آراستگي ظاهر و رعايت پوشش مناسب اسالمي

2

الف :معرفي موضوع(نام و شماره خطبه ها ،زمان و مكان ايراد
خطبه)
بیان كلیات
(مقدمه)

2

ب :ذكر دعاهای مرتبط از صحيفه سجاديه و بيان موضوعات
الف :ذكر خطبه ها ،دعاها و فرازهای انتخابي (نهج البالغه)
ب :معرفي موضوع دعا ،فراز ،زمان و يا علت بيان دعا(صحيفه

2

سجاديه)

3

كیفیت بیان مطالب

4

سؤال

اهداف و انگیزه

فصاحت و بالغت
استدالل و سیر
منطقي بیان

بيان انگيزه فرد از انتخاب موضوع مقاله

2

پيشينه تحقيق( )2بيان محدويت ها()1

3

روشن و واضح بودن ارائه مطالب

7

شيوايي و جذابيت بيان مطالب اصلي

4

تناسب مطالب و موضوع

4

بيان مفردات و واژگان محوری موضوع مقاله ( 2مورد)

2

نظم در گفتارو حفظ ترتيب منطقي موضوع

4

استفاده از آيات  ،روايات و احاديث مرتبط(حداقل  3مورد)

3

ارائه پيشنهادهای كاربردی و عملي از نهج البالغه /صحيفه سجاديه ( )2موضوع ()2

4

نتايج حاصل از تحقيق و نتيجه گيری كلي

4

پاسخ صحيح به سؤاالت داوران

5
05

جمع كل
نام و نام خانوادگي داور:

امتیاز كسب شده:

تاريخ:

امضاء:

7

كاربرگ داوری مقاله(مرحله كتبي) رشته های نهج البالغه و صحیفه سجاديه ويژه فرهنگیان  35امتیاز
نام و نام خانوادگي:

استان:

پست سازماني:

عنوان مقاله:

رديف

حداكثر امتیاز

2

رعايت تعداد صفحات و انتخاب عنوان براساس موضوعات تعيين شده

2

اعتبار منابع ،صحت ارجاعات و رعايت شيوه درست نقل قول از منابع درمتن

2

4

درج پيشينه ،يافته ها و نتيجه گيری در چكيده

3

0

بيان اهداف ،ضرورت و پيشينه تحقيق (هر كدام  1امتياز)

3

6

قدرت استدالل نويسنده مقاله در تجزيه و تحليل يافته ها و اطالعات

5

7

پيوستگي ،نظم و ترتيب و ارتباط محتوا با عنوان مقاله

4

استفاده و برداشت صحيح از آيات و روايات

2

نگارشي بودن متن و عدم كپي برداری از ساير آثار

2

3

ساختار

9

دارا بودن كليه اجزا مقاله شامل :چكيده ،مقدمه ،بحث و نتيجه گيری

3

محتوا
8
1
95

نتيجه گيری منطقي( 2امتياز) و ارائه پيشنهادهای كاربردی ( 2پيشنهاد= 2
امتياز)
جمع كل

4

35

نام و نام خانوادگي داور:

امتیاز كسب شده:

تاريخ:

امضاء:

8

امتیاز كسب شده

مالکهای ارزشیابي

كاربرگ داوری طرح درس رشته آموزش احکام به زبان اشاره ويژه فرهنگیان  35امتیاز
استان:

نام و نام خانوادگي:
پست سازماني:
عنوان طرح درس:

رديف

حداكثر امتیاز

2

مقدمه با عنوان تدريس ارتباط دارد و بيان گر اهميت درس است

2

3

ساختار

9

تنظيم شناسه طرح درس (پايه تحصيلي ،موضوع ،مدت تدريس و )...

3

ارائه اهداف درس ،زمينه سازی و بيان موضوع و رعايت توالي منطقي
موضوعات در اهداف

2

4

انتخاب روش های تدريس مناسب

3

0

بيان اهداف ،ضرورت و پيشينه تحقيق (هر كدام  1امتياز)

3

استفاده به جا و بهره گيری از رسانه های الزم (كتاب ،تصوير ،مدل ها ،سمعي

6

بصری و )...

5

پيوستگي ،نظم و ترتيب و ارتباط محتوا با عنوان طرح درس

4

8

استفاده از آيات ،روايات،قصص و تمثيالت

2

1

جدول زمانبندی

2

95

نتيجه گيری منطقي و ارائه پيشنهادهای كاربردی

4

7

محتوا
35

جمع كل

نام و نام خانوادگي داور:

امتیاز كسب شده:

تاريخ:

امضاء:

9

امتیاز كسب شده

مالکهای ارزشیابي

كاربرگ داوری مرحله ارائه شفاهي رشته آموزش احکام به زبان اشاره ويژه فرهنگیان  05امتیاز
نام و نام خانوادگي:

استان:

پست سازماني:

عنوان طرح درس:

رديف
9

مالک های ارزشیابي
ذكر نام و ياد خداوند و درود بر پيامبر و اهل بيت (عليهمالسالم)با آيات قرآن يا احاديث يا شعر
متناسب باموضوع
آراستگي ظاهر و رعايت پوشش مناسب اسالمي

2

(فرآيند ياددهي – يادگیری)

كیفیت بیان مطالب

(مقدمه)

بیان كلیات

4

سؤال

اجرای آموزش

3

حداكثر

امتیاز كسب

امتیاز

شده

2
2

ارائه اهداف تدريس ،زمينه سازی و بيان موضوع

2

استفاده از وسايل كمک آموزشي (كتاب ،تصوير ،مدل و )...

2

نحوه تنظيم و ارائه فعاليت های آموزشي براساس طرح درس

2

كنترل ،هدايت ،مديريت و جذب فراگيران

2

انتخاب و اجرای روشهای آموزش مناسب

2

ايجاد انگيزه و شوق يادگيری در دانش آموزان

3

استفاده مناسب از زمان آموزش

3

انطباق اجرا (به زبان اشاره) باطرح درس نوشته شده

4

مهارت های ارائه مفاهيم (از طريق زبان اشاره)

5

چگونگي تسهيل ياددهي (از طربق زبان اشاره)

2

مهارت های برقراری ارتباط ( از طريق زبان اشاره)

4

استفاده از آيات  ،روايات و احاديث مرتبط(حداقل  3مورد)

3

ارائه پيشنهادهای كاربردی و عملي از آموزش احكام به زبان اشاره

4

نتايج حاصل از تحقيق و نتيجه گيری كلي

4

پاسخ صحيح به سؤاالت داوران به زبان اشاره

4
05

جمع كل
نام و نام خانوادگي داور:

امتیاز كسب شده:

تاريخ:

امضاء:
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