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 فغاي هذسك تخصصي دتيشخاًِ عشح اسصياتي ٍ
 مشين تِ حفاػ قشآى 

 كزين ًاهة داوري رشتة حفظ قزآى آئيي 
 (اهتياس 011)       

 
اص ) مراا   10ترا   3مشين اص ّرش حرا ؼ ر ترِ تٌامرة هيرضاى هتفَؽرا  اٍ ر          دس اسصياتي هتقاضياى هذسك تخصصي حفؼ قشآى

 :شَد تِ ششح صيش پشميذُ هي (مغشي 15ّاي سايج  آىشق

 

 واالتنحوه توزیع س تعداد سؤاالت رشتۀ امتحانی ردیف

 تِ تٌامة تَصيـ شَد مغشي 8ماا   3 جضء 5 2

 جضء 2مَا  تِ اصاء ّش  1 مغشي  8ماا   5 جضء 10 2

 19ٍ20مَا  اص اجضاء  1ٍ  18جضء تا جضء  3تِ اصاء ّش مَا   1 مغشي 8ماا   7 جضء 20 3

 جضء 3مَا  تِ اصاء ّش  1 مغشي 8ماا   10 مل قشآى 4

 

 .آيا  هتشاتِ ٍ تٌامة سا هذًؾش قشاس دٌّذ ،دشَاسي، ًقغة ششٍؿ ماا  مغح، ّش ماا اًتخاب دس تايست  داٍساى هتتشم هي

 

 چگوًگي تخصيص اهتياس در آسهوى 

 (اهتياس 011)

 

 (:شاهل حذف، اضافه و تغييز)اشتباه در حزكات و حزوف  ـ0

ًورشُ   5/0اها دس صَس  فذم تصتيح   شَد، تال اصلِ اصالح مٌذ اهتياصي اص اٍ مسش ًوي ،خَد ،دس ايي ًَؿ اشتثاُ اگش حا ؼ
 .شَد اص حا ؼ مسش هي

سا مِ دس دمتَس صتراى فشتري    (نمِ ، ٍنعَ، ما): تاشذ ٍ ملواتي ًؾيش هٌؾَس اص حشف دس ايي تخش، حشٍف الفثا هي :1تبصره
 .شَد شًَذ شاهل ًوي حشف تلقي هي

 .گشدد تخش هٌؾَس هي دس ايي« نُّ»تِ « نمُ»يا  «قولَىتَ»تِ « قولَىيَ»تثذيل : هثا 
 

 (:جابجايي و تغييز  اضافه،  شاهل حذف،)اشتباه در يك كلوه  ـ2

ًورشُ اص   1 ،ًوشُ ٍ دس صَس  فذم تصتيح 5/0ًوشُ ٍ اگش تا تزمش داٍس تصتيح مٌذ  25/0چٌاًچِ حا ؼ  َساً تصتيح مٌذ 
 .شذ ٍي مسش خَاّذ

يا دٍ يا چٌذ ملوِ آهذُ، تا تَجِ ترِ سمرن الخرظ،     ف ٍ ملوا ين تِ صَس  تشميثي اص حشٍمش ملواتي مِ دس قشآى :1تبصره
 .مهُسيكفيكَفَ، قاتلليُفَ: گشدد؛ هاًٌذ يل ملوِ هتسَب هي

ّش يل اص حشٍف هقغقِ يل ملوِ هتسَب شذُ ٍ اختال  دس مل يا تقضي اص حشٍف آى، هَجة مسش ًورشُ دس   :2تبصره
 .گشدد متَى اشتثاُ دس ملوِ هي
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 (:حذف، اضافه، جابجايي و تغييز: شاهل) تعباراشتباه در  ـ3

ًوشُ اص  5/1ًوشُ ٍ دس صَس  فذم تصتيح،  5/0ًوشُ ٍ اگش تا تزمش داٍس تصتيح مٌذ  25/0چٌاًچِ حا ؼ  َساً تصتيح مٌذ 
 .شذ ٍي مسش خَاّذ

 .اص يل ملوِ امت تشتيش فثاس ،هٌؾَس اص  :1تبصره
 .ّا دس حنن فثاس  امت دس اتتذاي مَسُ« تسولِ» :2تبصره

 

 :عذم رعايت تزتيب آيات و جابجايي آًها ـ4

ًورشُ،   25/0جاا تادگي دس حذ يل آيِ تاشذ يا اًتقا  تِ آيِ هشاتِ يا اص آيِ هشاتِ تاشذ ٍ حا ؼ  َساً تصتيح مٌذ اگش ر 1ر4
 .شَد ًوشُ مسش هي 2ًوشُ ٍ دس صَس  فذم تصتيح  1اگش تا تزمش داٍس تصتيح شَد 

ًوشُ ٍ  5/1ًوشُ، اگش تا تزمش داٍس تصتيح مٌذ  25/0اگش جا ا تادگي تيش اص يل آيِ تاشذ ٍ حا ؼ  َساً تصتيح مٌذ ر 2ر4
 .شَد ًوشُ مسش هي 3دس صَس  فذم تصتيح 

اشتثاُ دس خال  آيِ، اًتقا   دس هَسد اتتذاي آيا  تَدُ ٍ دس صَس  ايجاد ،هٌؾَس اص اًتقا  تِ آيِ يا آيا  ديگش ًقاط :1تبصره
 .شذ مسش اهتياص خَاّذ فثاس هتسَب ًشذُ ٍ دس متَى 

 .سا داسًذ حنن فثاسا  ،دس مسش اهتياصا ، آيا  موتش اص يل مغش :2تبصره
 .گشدد ا تادُ، تيش اص يل مغش تاشذ اًتقا  تِ دٍس هتسَب هيچٌاًچِ آيا  مَتاُ جا :3تبصره
شَد، داٍس تٌْا تِ رمش ًام مَسُ امتفا ًورَدُ ٍ اتترذاي مرَسُ سا     مِ اص اتتذاي مَسُ آغاص هيدس استثاط تا مااالتي  :4تبصره

 .مٌذ قشائت ًوي
داٍس ّادي اتتذا ملوِ اٍ  سا تزمش  ،هَ ق تِ تالٍ  فثاس  يا آيِ ًگشدد، دس صَس  اهناى اگش حا ؼ پس اص هنث :5تبصره

مسرش  فثاس  َس  فذم يادآٍسي، فثاس  سا تالٍ  ًوَدُ ٍ دس متَى دادُ ٍ دس صَس  تالٍ  حا ؼ، دس متَى ملوِ ٍ دس ص
 .ًوايذ اهتياص هي

چٌاًچِ حا ؼ پس اص اشتثاُ ٍ تزمش داٍس، هشتنة اشتثاُ ديگشي دس تالٍ  شَد، صرش اً اشرتثاُ اٍ  هرالك مسرش      :6تبصره
 .گشدد اهتياص تَدُ ٍ دس متَى فذم تصتيح ّواى هَسد، لتاػ هي

 

 :تذكز ههن

 ًورشُ   10ٍ  5/14 ،20 تِ تشتيرة  اگش هيضاى اشتثاّا  حا ؼ دس يل ماا  ٍ مل قشآى، جضء20 جضء،10حفاػ  دس آصهَى
 . شَد هٌفي تشاي اٍ دس ًؾش گش تِ هي ًوشا ًوشُ تيشتش شَد، تالٍ  اٍ اص مَي داٍس قغـ ٍ حذامثش ّواى هٌفي 

 

 

 


