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تعاریف اختصاصی
 .1مراحل برگزاری مسابقات :مرحله به دو معنا در آییننامه بهکار رفته است:
1ـ  .1سطح پوشش شرکتکنندگان که شامل موارد زیر است:
شهرستان
استان
کشور
بینالملل
1ـ  .2ممکــن اســت در بعضــی از مســابقات ،نفــرات ممتــاز در بیــش از یــک مرحلــه و
بیــش از یــک اجــرای برنامــه انتخــاب شــوند .بــه هریــک از ایــن مــوارد نیــز ،مرحلــه
برگــزاری مســابقه اطــاق شــده اســت.
مراحل برگزاری مسابقات کشوری ،در کلیات رشتههای مختلف ذکر شده است.
 .2رشــتههای مســابقات :هررشــته ،یــک عنــوان مســتقل در مســابقات اســت کــه
ازنظــر محتــوا یــا ســبک اجــرا بــا ســایر رشــتهها تفــاوت دارد.
رشتههای مسابقات مندرج در آییننامه حاضر عبارتاند از:
قرائت تحقیق
قرائت تحقیق همراه حفظ قرآن
قرائت ترتیل
حفظ کل قرآن
حفظ  20جزء قرآن
حفظ  10جزء قرآن
حفظ  5جزء قرآن
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 .3بخشهــای هررشــته :هریــک از رشــتههای یادشــده ،دارای بخشهــای
امتیازدهــی مختلــف و بــه شــرح زیــر اســت:
ه قرائت تحقیق:
* رشت 
تجوید
وقف و ابتدا
لحن
صوت
* رشتههای قرائت تحقیق همراه حفظ قرآن و ترتیل:
تجوید
وقف و ابتدا
لحن
صوت
صحت حفظ
* رشتههای حفظ قرآن:
صحت حفظ
تجوید
وقف و ابتدا
لحن
صوت
 .4دوره مســابقات :نوبــت برگــزاری مســابقات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه در
مرحلــه کشــوری اســت .ایــن نوبــت در دســتورالعمل اجرایــی هــردوره ذکــر میشــود.
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کلیـات

الف_ مقدمات
 .1مســابقات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه از ســال 1394در تمــام رشــتهها بــرای
عالقهمنــدان دارای هجدهســال و باال تــر برگــزار میشــود.
تذکــر :براســاس مصوبــه مــورخ  1394/4/2ســتاد عالــی هماهنگــی مســابقات قــرآن
کریــم کشــور ،از ایــن پــس مســابقات ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ویــژه ردههــای
ســنی کمتــر از هجدهســال ،بــا همــکاری وزارت آمــوزش و پــرورش برگــزار خواهــد شــد.
 .2رشــتههای مســابقات ،براســاس جنســیت در مراحــل مختلــف بــه شــرح زیــر انجــام
میشــود:
جنسیت

حفظ  5جزء

حفظ  10جزء

حفظ  20جزء

حفظ کل

خواهر

استـان

کشـور

کشـور

کشـور

برادر

استـان

کشـور

کشـور

بینالمللی

جنسیت

تحقیق

تحقیق همراه حفظ قرآن

ترتیل

خواهر

کشور

فقط در کشوری

*

کشـور

برادر

بینالمللی

فقط در کشوری

*

کشـور

* روش شــرکت در رشــته قرائــت تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن ،براســاس ضوابــط منــدرج در
دســتورالعمل اجرایــی مســابقات در هــردوره تعییــن میشــود.
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 .3تعییــن نوبــت و قطعــات تــاوت شــرکتکنندگان در تمــام مراحــل ،جنســیتها و
رشــتههای مســابقات بــه قیــد قرعــه انجــام میگیــرد.
 .4قبــل از انجــام مســابقات در مراحــل اســتانی و کشــوری ،آییننامــه داوری
مســابقات در معــرض دیــد شــرکتکنندگان قــرار داده میشــود؛ همچنیــن در صــورت
امــکان ،جلسـهای بــرای آمــوزش آییننامــه در فرصتــی مناســب بــرای شــرکتکنندگان
برگــزار میگــردد.
ب_ کلیات اجرایی
 .1شــرکتکنندگان در هرمرحلــه ،بهمحــض حضــور در جایــگاه و اعــام مجــری یــا داور،
بــه قرائــت یــا پاسـخگویی بــه ســؤاالت خواهنــد پرداخــت.
 .2در مراحلــی کــه نوبــت مســابقه هریــک از شــرکتکنندگان براســاس قرعــه تعییــن
میشــود ،درصــورت عــدم حضــور شــرکتکننده ،حدا کثــر بــا دو نفــر فاصلــه،
شــرکتکننده از دور رقابتهــا حــذف میگــردد .در مراحلــی کــه قرعــه تعییــن
نمیشــود ،بــا دو مرتبــه خوانــدن نــام تمــام شــرکتکنندگان بهطــور مجــزا و عــدم
حضــور ،شــرکتکننده از دور مســابقه حــذف میشــود.
 .3وجــود مغایــرت بیــش از 5درصــد امتیــاز در بخــش صحــت حفــظ و 10درصــد در
امتیــازات ســایر بخشهــا ،در هیئــت نظــارت مــورد رســیدگی قــرار میگیــرد .چنانچــه
پــس از شــنیدن یــا بررســی توســط داوران نتیجــه تغییــری نیافــت ،صورتجلســه
توســط رییــس هیئــت داوران و ناظــر مســابقه ،تنظیــم میشــود.
 .4کنتــرل مصحــف واحــد کــه مــورد اســتفاده شــرکتکنندگان ،جایــگاه و داوران
اســت ،برعهــده ناظــر فنــی و درصــورت نبــود ناظــر ،برعهــده رییــس هیئــت داوران
اســت.
 .5قطعــات قرائــت تحقیــق و ترتیــل در مرحلــه کشــوری توســط کارگــروه منتخــب
داوران بخشهــای مختلــف ،تعییــن میشــود.
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 .6ســؤاالت حفــظ رشــتههای حفــظ ،رشــته قرائــت تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن
و رشــته ترتیــل در مرحلــه کشــوری توســط کارگــروه منتخــب داوران بخــش صحــت
حفــظ ،تعییــن میشــود.
 .7بــرای افــراد راهیافتــه بــه مرحلــه نهایــی مســابقات در رشــتههای تحقیــق و ترتیــل
در مرحلــه کشــوری ،شــیوه انتخــاب قرعــه و انجــام قرنطینــه براســاس نظــر ســتاد
برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران انجــام میشــود.
 .8در هــردوره ،طبــق دســتورالعمل اجرایــی مســابقات ،در مرحلــه مقدماتــی
مســابقات در مرحلــه کشــوری رشــته تحقیــق ،از قاریانــی کــه میــزان منــدرج در
دســتورالعمل را حفــظ کردهانــد ،آزمــون حفــظ بهعمــل میآیــد .قاریانــی کــه حــد
نصــاب الزم را کســب کننــد ،میتواننــد در رشــتههای تحقیــق یــا تحقیــق همــراه
حفــظ قــرآن شــرکت نماینــد.
 .9در هــردوره طبــق دســتورالعمل اجرایــی مســابقات ،در مرحلــه مقدماتی مســابقات
در مرحلــه کشــوری در رشــته ترتیــل ،از تمــام شــرکتکنندگان بــه میــزان منــدرج در
دســتورالعمل اجرایــی مســابقات ،آزمــون حفــظ قــرآن بهعمــل میآیــد.
 .10در هــردوره طبــق دســتورالعمل اجرایــی مســابقات ،در مرحلــه مقدماتــی
مســابقات در مرحلــه کشــوری از تمــام شــرکتکنندگان رشــتههای تحقیــق ،ترتیــل و
حفــظ ،آزمــون مفاهیــم قــرآن بــه میــزان منــدرج در دســتورالعمل اجرایــی مســابقات
بهعمــل میآیــد.
 .11تعــداد دقیــق راهیافتــگان بــه مرحلــه نهایــی در تمــام رشــتهها در مرحلــه کشــوری،
بنابــر تشــخیص ســتاد برگــزاری مســابقات و بــا مشــورت هیئــت داوران ،مشــخص
میشــود.
 .12شــرکتکنندگان میتواننــد دربــاره امتیــاز کسبشــده خودشــان در هریــک از
بخشهــای داوری ازطریــق فــرم مشــخص ،تقاضــای تجدیدنظــر ارائــه دهنــد.
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تذکــر :حدا کثــر زمــان ارائــه درخواســت تجدیدنظــر ،دوســاعت بعــد از اعــام رســمی
نتایــج اســت.
 .13دربــاره مطالــب پیشبینینشــده در ایــن آییننامــه ،تصمیمگیــری هیئــت
داوران و ســتاد برگــزاری مســابقات ،بــا رعایــت اصــول حا کــم بــر آییننامــه ،نافــذ اســت.
ج_ کلیات فنی
* مبنــای مســابقات حفــظ و قرائــت قــرآن کریــم در تمــام جنســیتها و مراحــل،
روایــت حفــص از عاصــم اســت.
تذکــر :فقــط در مرحلــه کشــوری ،رعایــت روایــت حفــص از عاصــم ازطــرق معتبــر و
مشــروط بــه اجتنــاب از ترکیــب طــرق ضــروری اســت.
ج ـ  .1کلیات رشتههای قرائت (تحقیق ،تحقیق همراه حفظ و ترتیل)
 .1امتیازات رشته تحقیق در بخشهای مختلف به شرح زیر محاسبه میشود:
تجوید 35 :امتیاز
وقف و ابتدا 15 :امتیاز
صوت 20 :امتیاز
لحن 30 :امتیاز
 .2امتیــازات رشــتههای تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن و ترتیــل در بخشهــای مختلــف
بــه شــرح زیــر محاســبه میشــود:
تجوید 35 :امتیاز
وقف و ابتدا 15 :امتیاز
صوت 20 :امتیاز
لحن 30 :امتیاز
صحت حفظ 100 :امتیاز
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 .3بــرای کســب رتبــه در هرمرحلــه و جــواز حضــور در مرحلــه بعــد ،حداقــل امتیــاز
کسبشــده توســط شــرکتکنندگان بــه شــرح ذیــل اســت:
عنوان
مرحله

تجوید

وقف
و ابتدا

صوت

لحن

جمع کل

شهرستان

25

10

12

18

65

استان

27

11

13

19

70

 .4درصــورت بهتســاوی رســیدن امتیــازات دو یــا بیــش از دو نفــر از شــرکتکنندگان،
تعییــن رتبــه ممتــاز پــس از بررســی بخشهــای نمرهدهــی صــورت میپذیــرد کــه بــه
ترتیــب اولویــت در رشــتههای مختلــف عبــارت اســت از:
حتقیق :تجوید ،لحن ،وقف و ابتدا و صوت

حتقیق مهراه حفظ :تجوید ،صحت حفظ ،لحن ،وقف و ابتدا و صوت

ترتیل :تجوید ،لحن ،وقف و ابتدا ،صوت و صحت حفظ
 .5متقاضیــان رشــته تحقیــق در ســه مرحلــه مقدماتــی ،نیمهنهایــی (بــا حضــور
حــدود نیمــی از شــرکتکنندگان برتــر مرحلــه اول) و نهایــی (بــا حضــور  5تــا 10نفــر برتــر
مرحلــه دوم) تــاوت میکننــد.

تذکــر :در مرحلــه کشــوری رشــته تحقیــق ،امتیــازات بــه شــرح زیــر اختصــاص مییابــد
و حائــزان رتبههــای برتــر مشــخص میشــوند10 :درصــد امتیــاز مرحلــه مقدماتــی
(شــامل10 :درصــد امتیــاز مفاهیــم 90 +درصــد امتیــاز قرائــت) 30 +درصــد امتیــاز
مرحلــه نیمهنهایــی 60 +درصــد امتیــاز مرحلــه نهایــی.
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 .6مســابقات رشــته تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن از میــان شــرکتکنندگان رشــته
تحقیــق و فقــط در مرحلــه کشــوری بهصــورت زیــر برگــزار میشــود:
 6ـ  .1هریــک از شــرکتکنندگان رشــته تحقیــق در مرحلــه کشــوری کــه میــزان منــدرج
در دســتورالعمل اجرایــی مســابقات را حفــظ کــرده باشــند ،میتواننــد در ایــن رشــته
شــرکت کننــد.
 6ـ  .2هرشــرکتکننده ابتــدا در آزمــون حفــظ شــرکت میکنــد .امتیــاز شــرکتکننده
در ایــن مرحلــه  100امتیــاز و مربــوط بــه صحــت حفــظ اســت و از هــر شــرکتکننده دو
ســؤال ده ســطری پرســیده میشــود.
تذکــر :ســایر موازیــن مربــوط بــه انتخــاب ســؤال بــرای رشــتههای حفــظ ،در ایــن
رشــته نیــز مــورد نظــر اســت.
 6ـ  .3حداقل امتیاز حفظ قابل قبول برای این رشته  80امتیاز است.
 6ـ  .4متقاضیــان ایــن رشــته طبــق ضوابط رشــته تحقیق و در ســه مرحلــه :مقدماتی،
نیمهنهایــی (بــا حضــور حــدود نیمــی از شــرکتکنندگان برتــر مرحلــه اول) و نهایــی (بــا
حضــور  5تــا 10نفــر برتــر مرحلــه دوم) تــاوت میکننــد.
تذکــر  :1فقــط مرحلــه نهایــی رشــته تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن بهصــورت مجــزا از
رشــته تحقیــق برگــزار میشــود.
تذکــر  :2هریــک از قاریــان شــرکتکننده در رشــته تحقیــق کــه حداقــل امتیــاز حفــظ
قابــل قبــول بــرای ایــن رشــته را کســب کــرده باشــند ،میتواننــد در صــورت کســب حــد
نصــاب الزم ،در مرحلــه نهایــی هــر دو رشــته تحقیــق و تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن
شــرکت کننــد.
تذکــر :3در مرحلــه کشــوری رشــته تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن ،امتیــازات بــه شــرح
زیــر اختصــاص مییابــد و حائــزان رتبههــای برتــر مشــخص میشــوند10 :درصــد
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امتیــاز مرحلــه مقدماتــی (شــامل10 :درصــد امتیــاز مفاهیــم 90 +درصــد امتیــاز قرائــت)
20 +درصــد امتیــاز آزمــون حفــظ 20 +درصــد امتیــاز مرحلــه نیمهنهایــی 50 +درصــد
امتیــاز مرحلــه نهایــی.
 6ـ  .5چنانچــه امتیــاز حفــظ شــرکتکنندگان رشــته تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن،
بــاالی  90باشــد و در مرحلــه نیمهنهایــی جــزو پانــزده نفــر نخســت باشــند ،درصــورت
تمایــل میتواننــد در مرحلــه نهایــی رشــته تحقیــق نیــز شــرکت کننــد.
 6ـ  .6هرشــرکتکننده در مرحلــه نهایــی و درصــورت داشــتن شــرایط ،میتوانــد در هــر
دو رشــته تحقیــق و تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن شــرکت کنــد.
 .7مسابقات رشته ترتیل در مرحله کشوری بهصورت زیر برگزار میشود:
 7ـ  .1هرشــرکتکننده ابتــدا در آزمــون کتبــی حفــظ شــرکت میکنــد .امتیــاز
شــرکتکننده در ایــن مرحلــه  100امتیــاز اســت.
 7ـ  .2متقاضیــان ایــن رشــته در دو مرحلــه مقدماتــی و نهایــی (بــا حضــور  5تــا 10نفــر
برتــر مرحلــه اول) تــاوت میکننــد.
تذکــر :بــرای تعییــن راهیافتــگان مرحلــه نهایــی ایــن رشــته ،پــس از برگــزاری آزمــون
حفــظ و دو مرحلــه قرائــت ترتیــل ،جمــع امتیــازات بهصــورت زیــر محاســبه میشــود:
20درصــد امتیــاز مرحلــه مقدماتــی (شــامل10 :درصــد امتیــاز مفاهیــم 90 +درصــد
امتیــاز قرائــت) 20 +درصــد امتیــاز آزمــون حفــظ 60 +درصــد امتیــاز مرحلــه نهایــی.
 .8میــزان قرائــت در رشــتهها ،جنســیتها و مراحــل مختلــف براســاس مصاحــف
متــداول  604صفحـهای پانــزده ســطری و بــا توجــه بــه جــدول ذیــل تعییــن میشــود:
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کشور
رشته

تحقیق

ترتیل

جنسیت

شهرستان

استان

مرحله اول

مرحله دوم مرحله سوم

خواهر

 8سطر

 10سطر

 8سطر

 10سطر

 15سطر

برادر

 8سطر

 10سطر

 8سطر

 12سطر

 20سطر

خواهر

 10سطر

 12سطر

 10سطر

 20سطر

برادر

 12سطر

 15سطر

 15سطر

 25سطر

تبصــره :میــزان قرائــت منــدرج در جــدول فــوق ،تقریبــی اســت و براســاس تصمیــم
مشــترک ســتاد برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران ،تــا 20درصــد قابــل تغییــر اســت.
 .9آیــات قرائــت هرشــرکتکننده ،بــا فاصلــه قرائــت یــک نفــر و بــه قیــد قرعــه تعییــن
میشــود.
 .10حداقــل امتیــاز شــرکتکنندگان در رشــتههای تحقیــق ،تحقیــق همــراه حفــظ
قــرآن و ترتیــل در بخشهــای مختلــف عبــارت اســت از:
تجوید 10 :امتیاز
وقف و ابتدا 5 :امتیاز
صوت 7 :امتیاز
لحن 10 :امتیاز
صحت حفظ 30 :امتیاز
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ج ـ  .2کلیات رشتههای حفظ قرآن کریم
 .1امتیـازات رشـتههای مختلـف حفـظ در بخشهـای مختلـف به شـرح زیر محاسـبه
میشود:
صحت حفظ 100 :امتیاز (در هرمرحله بهطور مجزا)
تجوید 35 :امتیاز
وقف و ابتدا 15 :امتیاز
صوت 20 :امتیاز
لحن 30 :امتیاز
تذکــر :در تمــام مراحــل برگــزاری مســابقات کــه صحــت حفــظ و صحــت قرائــت
مــورد نظــر اســت ،امتیــاز نهایــی حافــظ بهصــورت 50درصــد امتیــاز صحــت حفــظ و
50درصــد امتیــاز صحــت قرائــت محاســبه میشــود.
 .2بــرای کســب رتبــه در هرمرحلــه و جــواز حضــور در مرحلــه بعــد ،حداقــل امتیــاز
کسبشــده توســط شــرکتکنندگان بــه شــرح جــدول ذیــل اســت:
عنوان

صحت
حفظ

تجوید

وقف
و ابتدا

صوت

لحن

جمع کل

شهرستان

70

23

10

11

16

130

استان

75

24

11

12

18

140

مرحله

 .3درصــورت بــه تســاوی رســیدن امتیــازات دو یــا بیــش از دو نفــر از شــرکتکنندگان،
تعییــن رتبــه ممتــاز پــس از بررســی بخشهــای نمرهدهــی صــورت میپذیــرد کــه بــه
ترتیــب اولویــت در رشــتههای مختلــف عبــارت اســت از :صحــت حفــظ ،تجویــد ،وقــف
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و ابتــدا ،لحــن و صــوت.
 .4مســابقات رشــته حفــظ کل قــرآن کریــم در مرحلــه کشــوری ،ســه مرحل ـهای و بــه
شــرح زیــر اســت:
 4ـ  .1مرحلــه اول (مرحلــه مقدماتــی) خــارج از ســالن اصلــی کــه فقــط بــا حضــور داوران
صحــت حفــظ برگــزار میشــود.
تذکــر :حافــظ بایــد در ایــن مرحلــه طــوری قرائــت کنــد کــه شــأن کالم الهــی حفــظ
شــود و بــه دلیــل ســرعت در قرائــت ،مشــکلی در شــنیدن تالوتــش توســط داوران رخ
ندهــد.
 4ـ  .2مرحلــه دوم (مرحلــه نیمهنهایــی) بــا حضــور شــرکتکنندگانی کــه موفــق بــه
کســب حــد نصــاب مرحلــه اول شــدهاند ،در ســالن اصلــی برگــزار خواهــد شــد.
 4ـ  .3مرحلــه ســوم (مرحلــه نهایــی) کــه  5تــا  10نفــر برتــر پــس از جمــع امتیــازات
مراحــل اول و دوم بــه آن راه مییابنــد.
 .5مســابقات ســایر رشــتههای حفــظ قــرآن کریــم در مرحلــه کشــوری ،دو یــا ســه
مرحلـهای (براســاس نظــر مشــترک ســتاد برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران) اســت.
درصــورت دو مرحل ـهای بــودن ،هماننــد دو مرحلــه نخســت رشــته حفــظ کل و
ً
درصــورت ســه مرحل ـهای بــودن ،عینــا هماننــد تمــام مراحــل حفــظ کل اســت.
تبصــره :1حــد نصــاب بــرای حضــور حافظــان در مرحلــه دوم کشــوری ،کســب 85
امتیــاز از  100امتیــاز صحــت حفــظ در مرحلــه اول اســت.
تبصــره :2در مرحلــه کشــوری رشــتههای حفــظ قــرآن کریــم ،در صــورت ســه مرحلهای
بــودن ،امتیــازات بــه شــرح زیــر اختصــاص مییابــد و حائــزان رتبههــای برتــر مشــخص
میشــوند10 :درصــد امتیــاز مرحلــه مقدماتــی (شــامل10 :درصــد امتیــاز مفاهیــم +
90درصــد امتیــاز صحــت حفــظ مرحلــه اول) 30 +درصــد امتیــاز مرحلــه نیمهنهایــی +
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60درصــد امتیــاز مرحلــه نهایــی.
تبصــره :3در مرحلــه کشــوری رشــتههای حفــظ قــرآن کریــم ،درصــورت دو مرحلـهای
بــودن ،امتیــازات بــه شــرح زیــر اختصــاص مییابــد و حائــزان رتبههــای برتــر مشــخص
میشــوند30 :درصــد امتیــاز مرحلــه مقدماتــی (شــامل10 :درصــد امتیــاز مفاهیــم +
90درصــد امتیــاز صحــت حفــظ مرحلــه اول) 70 +درصــد امتیــاز مرحلــه نهایــی.
 .6داوران تجویــد بــرای هریــک از ســؤاالت حافــظ ،نمــره کامــل را بهصــورت جدا گانــه
منظــور میکننــد و نمــره نهایــی تجویــد حافــظ ،معــدل آنهــا خواهــد بــود.
تبصــره :ا گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــت
کــه قبــل از اتمــام ســؤال ،تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع شــد ،فقــط داوران
رشــته صحــت حفــظ ،امتیــاز آن ســؤال را از حافــظ کســر میکننــد .امتیــاز تجویــد
حافــظ در چنیــن مــواردی ،میانگیــن امتیــاز ســؤاالتی اســت کــه حافــظ تــا پایــان
ســؤال بــه آنهــا پاســخ داده اســت.
 .7حداقــل امتیــاز شــرکتکنندگان در رشــتههای حفــظ در بخشهــای مختلــف
عبــارت اســت از:
صحت حفظ 30 :امتیاز
تجوید 10 :امتیاز
وقف و ابتدا 5 :امتیاز
صوت 7 :امتیاز
لحن 10 :امتیاز
انتخاب سؤال:
 .8ســؤاالت مربــوط بــه رشــته صحــت حفــظ بهصــورت قرعــه و ســؤاالت هرنفــر در یــک
قرعــه درنظــر گرفتــه میشــود.
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 .9در مراحــل اول و دوم مســابقات حفــظ در مرحلــه کشــوری ،در رشــته حفــظ کل از
هــر 10جــزء ،یــک ســؤال پرســیده میشــود .در ســایر رشــتههای حفــظ ،دو ســؤال از دو
قســمت محفوظــات مطــرح میشــود.
تبصــره :محفوظــات حافــظ بایــد پیوســته باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت بایــد حدا کثــر
مشــتمل بــر دو بخــش باشــد.
 .10تعــداد و میــزان ســؤاالت در مراحــل و رشــتههای مختلــف حفــظ قــرآن براســاس
مصاحــف متــداول  604صفح ـهای 15ســطری و بــا توجــه بــه جــدول ذیــل تعییــن
میشــود:
کشور
رشته

شهرستان

استان

حفظ کل

 3سؤال
 8سطری

 3سؤال
10سطری

 3سؤال
 15سطری

 2سؤال
 8سطری

 2سؤال
 10سطری

 2سؤال
 15سطری

سایر رشتههای
حفظ

مرحله اول

مرحله دوم

 2سؤال
 15سطری
(غیرنهایی)
 2سؤال
 15سطری

تبصــره :1میــزان پرســش منــدرج در جــدول فــوق تقریبــی اســت و براســاس تصمیــم
مشــترک ســتاد برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران ،تــا 20درصــد قابــل تغییــر اســت.
تبصــره :2در مرحلــه نهایــی تمــام رشــتههای حفــظ قــرآن ،تعــداد ســؤاالت ،میــزان
هرســؤال و توزیــع آنهــا مطابــق تصمیــم داوران صحــت حفــظ تعییــن میشــود.
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 .11رعایــت عدالــت در انتخــاب ســؤال ازنظــر مــکان شــروع آیــه در صفحــه ،انتقــال
تــاوت بــه صفحــه بعــد ،تعــداد ســطور و نظایــر آنهــا ضــروری اســت.
هدایت حفاظ:
 .12داور یــا داوران صحــت حفــظ و نیــز هــادی حافظــان بایــد حافــظ کل قــرآن کریــم
باشــند.
 .13هــادی حافظــان در هــر رشــته از رشــتههای حفــظ بایــد ثابــت باشــد و تمــام
شــرکتکنندگان آن رشــته را هدایــت کنــد.
تذکــر :اصــل بــر آن اســت کــه هــادی حافظــان بــه تــاوت حافــظ امتیــاز دهــد؛ مگــر در
شــرایطی کــه طبــق تصمیــم مشــترک ســتاد برگــزاری مســابقات و هیئــت داوران ،بــه
امتیازدهــی هــادی حافظــان نیــاز نباشــد.
 .14الزم اســت عبــارت ابتدایــی هــر ســؤال بــه میزانــی کــه بــرای حافــظ قابــل تشــخیص
و ادامــه دادن باشــد ،تــاوت شــود.
 .15درصــورت اتمــام ســؤال در خــال آیــه ،تــاوت حافــظ در اولیــن موضــع وقــف،
قطــع میشــود.
 .16در اشــتباهات مربــوط بــه کلمــه ،کلمــات و آیــات ،داور هــادی تنهــا یکبــار تذکــر
میدهــد و درصــورت تصحیــح نکــردن حافــظ ،داور هــادی آن را تصحیــح و حدا کثــر
امتیــاز آن بخــش را از حافــظ کســر میکنــد.
تبصــره :در اشــتباهات مربــوط بــه حــروف و حــرکات ،تذکــر داور هــادی ضــروری
نیســت.
 .17بــرای تذکــر اشــتباهات حافــظ در کلمــه و عبــارت ،داور هــادی تــا قبــل از کلمــه یــا
ـارت اشــتباه را تــاوت میکنــد.
عبـ ِ
 .18در صورتــی کــه حافــظ دچــار مکــث شــود ،داور هــادی نبایــد عبــارت قبــل از مکــث
را تــاوت کنــد.
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تبصــره :1در صورتــی کــه بعــد از مکــث ،داور هــادی عبــارت قبــل را طــوری تکــرار کنــد
کــه باعــث یــادآوری حافــظ شــود ،عــاوه بــر کســر امتیــاز مکــث ،یکبــار امتیــاز تکــرار
دیگــر نیــز از حافــظ کســر میشــود.
تبصــره :2ا گــر بعــد از تکــرار داور هــادی ،حافــظ نتوانــد بخــش فراموششــده را بــه
خاطــر آورد ،داور هــادی بــه حافــظ کمــک نمــودهَ ،ح َســب نــوع کمــک ،امتیــاز مربــوط
را از حافــظ کســر میکنــد؛ ولــی بــه دلیــل مکــث و تکــرار ،امتیــازی از حافــظ کســر
نمیشــود.
ـاوت هــر ســؤال بیــش از  20امتیــاز از دســت دهــد،
 .19چنانچــه حافــظ در اثنــای تـ ِ
تــاوت او قطــع و امتیــاز مربــوط بــه صحــت حفــظ آن ســؤال ،بهطــور کامــل از وی کســر
خواهــد شــد .کســر بیــش از  20امتیــاز بایــد توســط تمــام داوران صحــت حفــظ صــورت
گرفتــه باشــد؛ امــا درصورتــی کــه تنهــا برخــی از داوران صحــت حفــظ ایــن میــزان را کســر
کــرده باشــند ،قرائــت حافــظ بایــد ادامــه پیــدا کنــد.
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جزئیات امتیازدهی بخشها
تجوید ( 35امتیاز)
ایــن بخــش شــامل ســه قســمت اســت :صحــت قرائــت ،تجویــد قرائــت و فصاحــت
قرائــت.
الف_ صحت قرائت
 .1موارد کسر  4امتیاز:
 1ـ  .1حذف ،اضافه ،جابهجایی یا تغییر یک کلمه؛
 1ـ  .2حــذف ،اضافــه ،جابهجایــی یــا تغییــر بیــش از یــک کلمــه (اعــم از عبــارت ،آیــه
یــا ســطر).
 .2موارد کسر  3امتیاز:
 2ـ  .1حــذف ،اضافــه و تبدیــل کــردن صداهــا بــه یکدیگــر؛ ماننــد تبدیــل صــدای کوتــاه
بــه صــدای کوتــاه دیگــر؛ تبدیــل صــدای کوتــاه بــه صــدای کشــیده و بالعکــس و خطــا
در صلــۀ هــاء ضمیــر؛
 2ـ  .2حذف و اضافه کردن تشدید و تنوین؛
تبصــره :کســر امتیــاز اختــال در تلفــظ تشــدید ،بــه تشــخیص داور حدا کثــر تــا  1امتیــاز
است.
 2ـ  .3وصل به سکون ،وقف به حرکت و رعایت نکردن وقف به اسکان یا ابدال؛
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 2ـ  .4حذف ،اضافه یا تغییر حرف.
تذکــر :1در تمــام مــوارد مذکــور ،درصــورت اصــاح پیــش از تجدیــد نفــس ،فقــط 1
امتیــاز کســر میشــود.
تذکــر :2تکــرار یــک خطــا در تمــام مــوارد مذکــور ،موجــب کســر مجــدد امتیــاز بــه همــان
میــزان خواهــد شــد.
تذکــر :3اشــتباهات در اعــراب ،حــروف ،عبــارات و کلمــات و مــواردی ماننــد وصــل بــه
ســکون یــا وقــف بــه حرکــت ،اشــباع یــا عــدم اشــباع ،تبدیــل حــرکات کوتــاه بــه کشــیده
و بالعکــس ،فقــط توســط داوران صحــت حفــظ کســر امتیــاز میشــود و داوران رشــته
تجویــد امتیــازی از حافــظ کســر نخواهنــد نمــود.
 .3موارد کسر  2امتیاز:
به ازای هرسطر تالوت کمتر یا بیشتر از حد تعیینشده.
ب_ تجوید قرائت
 .1موارد کسر  2امتیاز:
 1ـ  .1تبدیل کامل مخارج حروف یا صفات ّ
ممیز.
تبصره :1درصورت ادای ناقص ،حدا کثر  1امتیاز کسر خواهد شد.
تبصــره :2درصــورت اصــاح فــوری بــدون تجدیــد نفــس 1 ،امتیــاز و درصــورت تکــرار
غلــط 2 ،امتیــاز دیگــر کســر خواهــد شــد.
تبصره :3سقف کسر امتیاز برای تلفظ نادرست هرحرف 4 ،امتیاز است.
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 .2موارد کسر  1امتیاز:
 2ـ  .1رعایت نکردن هریک از نکات و قواعد تجویدی.
تبصــره :1درصــورت اجتمــاع بیــش از یــک قاعــده در یــک موضــع ،هریــک جدا گانــه
محاســبه میشــود.
تبصــره :2رعایــت ناقــص مــوارد یادشــده نظیــر تــوازن میــزان ّ
غنههــا و مدهــا ،بــا توجــه
بــه میــزان نقــص موجــب کســر  0/5تــا  0/75امتیــاز خواهــد شــد.
تبصــره :3در صــورت تکــرار هریــک از مــوارد فــوق ،بــه ازای هرمــورد و بــرای هرحــرف،
حدا کثــر  3امتیــاز کســر خواهــد شــد؛ بــرای مثــال ،عــدم رعایــت قلقلــه در هریــک از
حــروف آن ،موجــب کســر حدا کثــر  3امتیــاز بــرای آن حــرف خواهــد شــد .در مــواردی
ماننــد مــد ،ســقف کســر امتیــاز بــرای هــر نــوع آن اســت.
 2ـ  .2تداخــل غیرمتعــارف یــا افراطــی در تلفــظ دو حــرف مجــاور بنــا بــه تشــخیص داور،
ماننــد تداخــل تلفــظ حــرف عیــن در میــم در کلمــه «یعملــون» ،تداخــل تلفــظ حــرف
عیــن در الم در کلمــه «نعلــن» و نظایــر آن.

 2ـ  .3اختاللهــای ناخواســته در تلفــظ الفــاظ قــرآن و بــروز مشــکالتی از قبیــل تپــق
(اشــکال لحظ ـهای در تلفــظ حرکــت ،حــرف و کلمــه و اصــاح درجــا) ،موجــب کســر 1
امتیــاز میشــود.
تبصــره  :1در مــواردی کــه آبپریدگــی در گلــو رخ دهــد ،فقــط داور صــوت امتیــاز کســر
میکنــد.
تبصــره  :2درصــورت عــدم اصــاح مــوارد مذکــور ،متناســب بــا نــوع خطــای پدیدآمــده،
از امتیــاز کســر خواهــد شــد؛ ماننــد اینکــه بــر اثــر تپــق ،حرکتــی تغییــر کنــد یــا حرفــی بــه
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حــرف دیگــر تبدیــل شــود.
تذکــر :در مــواردی کــه قرائــت حافــظ بــه دلیــل تغییــر در مخــرج حــرف یــا شــیوه تلفــظ
آن دارای ابهــام باشــد ،کســر امتیــاز پــس از مشــورت داوران صحــت حفــظ و تجویــد
تنهــا از یــک بخــش صــورت میگیــرد.
ج_ فصاحت قرائت:
فصاحــت در قرائــت قــرآن کریــم ،تلفــظ واضــح حــروف و حــرکات براســاس لهجــه
خالــص عربــی ،بــدون تکلــف و دور از گنگــی و نامفهومــی اســت.
فصاحــت دارای  7امتیــاز اســت کــه امتیــاز آن بــا توجــه بــه عناویــن زیــر تقســیم
میشــود:
 .1تلفظ ممتاز و روان حروف 3 :امتیاز
 .2تلفظ ممتاز حرکات 3 :امتیاز
 .3تنظیم سرعت تالوت 1 :امتیاز
کسر امتیاز به دلیل اختالل در فصاحت به ترتیب زیر موجب کسر امتیاز میشود:
 .1اختــال کلــی و عمومــی در تلفــظ ممتــاز و روان حــروف بهصــورت کلــی از ســقف 3
امتیــاز در مــوارد زیــر:
* مخارج ،صفات و احکام حروف
* تکلف یا سستی در رعایت مخارج ،صفات و احکام حروف
* زیادت و نقصان در مکث بر حروف سا کن ،مشدد و تکیهها
 .2اختالل در تلفظ ممتاز حرکات ،هرمورد  0/25امتیاز در موارد زیر:
* حرکات کوتاه و کشیده
* نقص در کیفیت تلفظ حرکات براساس لهجه فصیح عربی
* نقصان و زیادت در کشش صداهای کوتاه و کشیده
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 .3اختالل در سرعت تالوت ،هرمورد  0/25امتیاز در موارد زیر:
* ســرعت متناســب ادای حــروف و حــرکات در طــول تــاوت (تنــد و کنــد خوانــدن،
ِاســراع و ِابطــای برخــی از کلمــات و عبــارات)
* تــوازن نداشــتن ســرعت ادای حــروف و حــرکات و مــد طبیعــی در طــول تــاوت
(درمجمــوع موجــب خلــل در کیفیــت ترتیــل تــاوت میگــردد).
تذکــر :ا گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــته
باشــد کــه قبــل از اتمــام ســؤال ،تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع گــردد ،امتیــاز
تجویــد حافــظ ،میانگیــن امتیــاز ســؤاالتی اســت کــه حافــظ تــا پایــان ســؤال بــه آنهــا
پاســخ داده اســت.
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وقف و ابتدا ( 15امتیاز)
ســقف امتیــاز وقــف و ابتــدا در مســابقات 15 ،امتیــاز اســت؛ ولــی در مرحلــه نهایــی
مســابقات رشــتههای تحقیــق ،تحقیــق همــراه حفــظ قــرآن و ترتیــل کــه قطعــه ثابــت
یــا همســان دارنــد 1 ،امتیــاز مثبــت لحــاظ میشــود و ســقف امتیــاز 14 ،اســت و روش
امتیازدهــی در چنیــن مســابقاتی بهطــور جدا گانــه ذ کــر میشــود.
الف_ موارد عمومی کسر امتیاز:
 .1وقــف یــا ابتــدای اقبــح (دارای مفهــوم کفرآمیــز) میــان آیــات و وصــل اقبــح آیــات،
موجــب کســر  2/5تــا  3امتیــاز میشــود.
 .2وقــف یــا ابتــدای قبیــح مغیــر معنــا میــان آیــات و وصــل قبیــح مغیــر معنــای آیــات،
موجــب کســر  1/5تــا  2امتیــاز میشــود.
 .3وقــف یــا ابتــدای قبیــح ناقــص میــان آیــات و وصــل قبیــح ناقــص آیــات ،موجــب
کســر  1تــا  1/5امتیــاز میشــود.
* عبــور از وقــف الزم کــه حســب مــورد ،ممکــن اســت معنــای اقبــح یــا قبیــح ایجــاد
کنــد ،مطابــق بندهــای بــاال موجــب کســر امتیــاز میشــود.
 .4رعایــت نکــردن اولویتهــای وقــف ،وصــل و ابتــدا موجــب کســر  0/5تــا  1امتیــاز
میشــود.
 .5در مــورد وقــف اضطــراری بهدلیــل کمبــود نفــس ،عطســه ،ســرفه و نظایــر آنهــا،
امتیــازی کســر نمیشــود.
تبصــره :درصورتــی کــه قــاری بهلحــاظ بیتوجهــی ،از محــل وقــف مناســب عبــور کند و
وقــف قبیــح یــا اقبــح  -و لــو بــه دلیــل کمبــود نفــس -مرتکــب شــود ،وقــف او اضطــراری
محســوب نمیشــود و مطابــق بندهــای  2 ،1و  ،3از او امتیــاز کســر میشــود.
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 .6نفــس کشــیدن مخفــی یــا آشــکار در غیــر محــل وقــف ،موجــب کســر  3امتیــاز در هــر
مــورد میشــود.
 .7تکرار بدون دلیل هربخش از آیه در هرنفس ،موجب کسر  0/5امتیاز میشود.
تبصــره :1ا گــر تکــرار بــرای اصــاح اغــاط اعرابــی ،حرفــی و کلم ـهای باشــد ،موجــب
کســر امتیــاز نخواهــد شــد.
تبصــره :2در مســابقات رشــتههای حفــظ ،درصورتــی کــه تکــرار بهدلیــل اصــاح
محفوظــات باشــد ،امتیــازی کســر نخواهــد شــد.
 .8مکــث نامتناســب و بیــش از حــد در رشــتههای تحقیــق ،تحقیــق همــراه حفــظ
قــرآن و ترتیــل ،در هریــک از مواضــع زیــر بــه کســر  0/25امتیــاز و حدا کثــر تــا  1امتیــاز در
کل تــاوت منجــر میشــود:
 8ـ  .1مکث طوالنی در مواضع وقف اضطراری؛
 8ـ  .2مکث طوالنی برهمزننده نظم قرائت.
تذکــر :1در مســابقات رشــتههای حفــظ ،فقــط در مــواردی کــه حافــظ بهصــورت
اختیــاری ،محلــی را بــرای وقــف و ابتــدا انتخــاب میکنــد ،از او امتیــاز کســر میشــود؛
امــا چنانچــه وقــف نامناســب و مکــث بهدلیــل اشــکال در ارائــه محفوظــات باشــد یــا
بــرای تصحیــح قســمتی کــه اشــتباه تــاوت کــرده ،ابتــدا نمایــد ،امتیــازی از او کســر
نخواهــد شــد.
تذکــر :2ا گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــته
باشــد کــه قبــل از اتمــام ســؤال ،تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع گــردد ،امتیــاز
وقــف و ابتــدای حافــظ ،فقــط براســاس ســؤاالتی درنظــر گرفتــه میشــود کــه حافــظ تــا
پایــان ســؤال بــه آنهــا پاســخ داده اســت.
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امتیازدهــی مرحلــه نهایــی مســابقات رشــتههای تحقیــق ،تحقیــق همــراه حفــظ
قــرآن و ترتیــل:
 .1کســر امتیــاز وقــف و ابتــدا در ایــن مرحلــه از  14صــورت میگیــرد و  1امتیــاز دیگــر،
امتیــاز مثبــت اســت کــه بــه قــاریای تعلــق میگیــرد کــه:
 1ـ  .1امتیازی از او کسر نشده باشد.
 1ـ  .2قــاری بهتریــن وقــف ،وصــل و ابتداهــا را انجــام داده باشــد .چنانچــه قــاری
در وقــف و ابتــدا دچــار اشــکال نباشــد ،امــا نتوانــد بهتریــن وقــف ،وصــل و ابتداهــا را
انجــام دهــد ،از  0/25تــا  0/5امتیــاز بــه ازای هرمــورد از ســقف  1امتیــاز کســر میشــود.
 .2کسر امتیاز ،طبق  8بند یادشده و بند ذیل صورت میگیرد.
 .3چنانچه وصل در فواصل آیات ،ضروری یا دارای اولویت باشد:
 3ـ  .1وقــف یــا ابتــدای اقبــح (دارای مفهــوم کفرآمیــز) موجــب کســر  1/5امتیــاز
میشــود.
 3ـ  .2وقف یا ابتدای قبیح مغیر معنا موجب کسر  1امتیاز میشود.
 3ـ  .3وقف یا ابتدای ناقص موجب کسر  0/5امتیاز میشود.
تبصــره :در مــواردی کــه در چنــد آیــه متوالــی ،ابتــدا از آغــاز آیـهای ناقــص ،مغیــر معنــا
یــا اقبــح باشــد ،ولــی امــکان ابتــدای صحیــح بــرای قــاری وجــود نداشــته باشــد ،ابتــدا
از آغــاز آیــات موجــب کســر امتیــاز نمیشــود.
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لحن ( 30امتیاز)
لحن رشته تحقیق:
الف_ ضوابط و معیارها:
 .1قدرت تنغیم (پردازش نغمهها) 5 :امتیاز
 .2تنظیم و توزیع آهنگها بر عبارات (اندازهگیری) 4 :امتیاز
 .3رعایت تکیههای صوتی (نبر صحیح کلمات) 4 :امتیاز
ً
* هرمــورد کــه نبــر کلمــه بــه صــورت فاحــش و کامــا غیرعرفــی تغییــر پذیــرد0/25 ،
امتیــاز کســر میشــود.
 .4القــای معانــی و رعایــت تعبیــرات بــا اســتفاده از مهارتهــای صوتــی و لحنــی4 :
امتیــاز
 .5تنوع ردیفهای لحنی یا مقام 2 :امتیاز
 .6تأثیر معنوی (خشوع در تالوت) 2 :امتیاز
 .7انتخاب ردیفهای زیبا و جذاب 2 :امتیاز
 .8خالقیت و نوآوری مطابق با عرف تالوت در ردیفهای لحنی 2 :امتیاز
 .9استفاده هنری و مطلوب از تحریرها 2 :امتیاز
 .10ارائه فرود عرفی در مقام و محدوده درجه صوتی شروع تالوت 2 :امتیاز
*  1امتیــاز :مشــابهت فــرود بــا شــروع؛  1امتیــاز :نزدیــک بــودن درجــه صوتــی فــرود بــا
ُ
شــروع در محــدوده صوتــی حدا کثــر یــک ا کتــاو
 .11انتخاب سرعت مناسب 1 :امتیاز
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ب_ موارد کسر امتیاز:
 .1موارد کسر  2امتیاز:
 1ـ  .1شروع تالوت بهطور غیرمتعارف (خارج از توقع تالوت مجلسی)
 1ـ  .2ناهمگونی ردیفها (بیشتر از 1/5پرده)
 .2موارد کسر  1امتیاز:
 2ـ  .1خروج از مقام
 2ـ  .2انتقال ناهمگون مقام
 2ـ  .3ناهمگونی ردیفها (کمتر از 1/5پرده)
 2ـ  .4ناهمگونی صوت و لحن
 .3موارد کسر  0/5امتیاز:
 3ـ  .1تکلف و فشار در اجرای نغمات
 3ـ  .2عدم توازن در سرعت تالوت
 .4موارد کسر  0/25امتیاز:
 4ـ  .1نا کوکی یا خروج از ردیف صدا
 4ـ  .2نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها
تذکــر :میــزان کســر امتیــاز درمجمــوع مــوارد منفــی ،نبایــد از  4امتیــاز تجــاوز کنــد و
بیــش از ایــن ،کســر امتیــاز صــورت نمیگیــرد.
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لحن رشت ـههای ترتیل و حفظ
الف -ضوابط و معیارها:
 .1رعایت اسلوب ترتیل 5 :امتیاز
 .2تنوع ردیفهای لحنی یا مقام 4 :امتیاز
 .3تنظیم و توزیع آهنگها بر عبارات (اندازهگیری) 4 :امتیاز
 .4رعایت تکیههای صوتی (نبر صحیح کلمات) 4 :امتیاز
ً
* هرمــورد کــه نبــر کلمــه بــه صــورت فاحــش و کامــا غیرعرفــی تغییــر پذیــرد0/25 ،
امتیــاز کســر میشــود.
 .5قدرت تنغیم (پردازش نغمهها) 4 :امتیاز
 .6تأثیر معنوی (خشوع در تالوت) 2 :امتیاز
 .7خالقیت و نوآوری مطابق با عرف ترتیل 2 :امتیاز
 .8القای معانی و رعایت تعبیرات 2 :امتیاز
 .9انتخاب سرعت مناسب 2 :امتیاز
 .10استفاده هنری و مطلوب از تحریرها 1 :امتیاز
ب_ موارد کسر امتیاز:
 .1موارد کسر  2امتیاز:
ناهمگونی ردیفها (بیشتر از 1/5پرده)
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 .2موارد کسر  1امتیاز:
 2ـ  .1خروج از مقام
 2ـ  .2انتقال ناهمگون مقام
 2ـ  .3ناهمگونی ردیفها (کمتر از 1/5پرده)
 2ـ  .4ناهمگونی صوت و لحن
 .3موارد کسر  0/5امتیاز:
 3ـ  .1تکلف و فشار در اجرای نغمهها
 3ـ  .2عدم توازن در سرعت تالوت
 .4موارد کسر  0/25امتیاز:
 4ـ  .1نا کوکی یا خروج از ردیف صدا
 4ـ  .2نامطلوب بودن یا لغزش تحریرها
تذکــر :میــزان کســر امتیــاز درمجمــوع مــوارد منفــی ،نبایــد از  4امتیــاز تجــاوز کنــد و
بیــش از ایــن ،کســر امتیــاز صــورت نمیگیــرد.
تذکــر  :1در رشــتههای حفــظ ،فقــط در مــواردی کــه حافــظ بهصــورت طبیعــی
قرائــت میکنــد ،بــه او امتیــاز لحــن داده میشــود و در مــواردی کــه حافــظ بهدلیــل
فراموشــی ،دچــار اشــتباه یــا مکــث شــود و نظــم قرائــت وی مختــل گــردد ،کســر امتیــاز
صــورت نمیپذیــرد.
تذکــر  :2ا گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــته
باشــد کــه قبــل از اتمــام ســؤال ،تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع گــردد ،امتیــاز
لحــن حافــظ ،فقــط براســاس ســؤاالتی درنظــر گرفتــه میشــود کــه حافــظ تــا پایــان
ســؤال بــه آنهــا پاســخ داده اســت.
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صـــــوت ( 20امتیاز)
صوت رشته تحقیق:
 .1طنین (رنگ) 5 :امتیاز
 .2انعطاف 4 :امتیاز
 .3مساحت (وسعت) 4 :امتیاز
امتیاز مساحت صوت به شرح زیر توزیع میشود:
* از بمترین درجه صدا تا 8درجه (یک ا کتاو)  1امتیاز
* از بمترین درجه صدا تا 11درجه  2امتیاز
* از بمترین درجه صدا تا 12درجه  2/5امتیاز
* از بمترین درجه صدا تا 13درجه  3امتیاز
* از بمترین درجه صدا تا 14درجه  3/5امتیاز
* از بمترین درجه صدا تا 15درجه (دو ا کتاو)  4امتیاز
 .4استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت 3 :امتیاز
 .5شدت (حجم یا ولوم) 2 :امتیاز
 .6تحریر 2 :امتیاز
* آبپریــدن در گلــو ،سکســکه و نظایــر آن ،فقــط توســط داور صــوت کســر امتیــاز
میشــود.
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صوت رشت ـههای ترتیـ ــل و حف ــظ:
 .1طنین (رنگ) 6 :امتیاز
 .2انعطاف 4 :امتیاز
 .3شدت (حجم یا ولوم) 3 :امتیاز
 .4استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت 3 :امتیاز
 .5مساحت (وسعت) 2/5 :امتیاز
 .6تحریر 1/5 :امتیاز
* آبپریــدن در گلــو ،سکســکه و نظایــر آن ،فقــط توســط داور صــوت کســر امتیــاز
میشــود.
تذکــر :ا گــر حافــظ ســؤالی را پاســخ ندهــد یــا در ارائــه آن بــه میزانــی اشــکال داشــته
باشــد کــه قبــل از اتمــام ســؤال ،تــاوت او توســط هــادی حافظــان قطــع گــردد ،امتیــاز
صــوت حافــظ ،فقــط براســاس ســؤاالتی درنظــر گرفتــه میشــود کــه حافــظ تــا پایــان
ســؤال بــه آنهــا پاســخ داده اســت.
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صحت حفظ ( 100امتیاز)
* مبنای اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ ،ظاهر و رسمالخط کلمات است:
 .1اشتباه در حرکات و حروف (حذف ،اضافه ،جابهجایی و تغییر):
 1ـ  .1تصحیح فوری حافظ :کسر  0/5امتیاز
 1ـ  .2تصحیح نکردن حافظ :کسر  1امتیاز
* منظــور از حــرف در ایــن بخــش ،حــروف الفبــا اســت و کلماتــی کــه در دســتور
زبــان عربــی حــرف تلقــی میشــوند (نظیــر :حــی ،ایل ،یف ،عــن) را شــامل نمیشــود.

درصــورت بــروز اشــکال در اینگونــه کلمــات ،کســر امتیــاز در ســتون کلمــه صــورت
میپذ یــرد.
* ا گــر حرکــت کوتــاه بــه حرکــت کوتــاه دیگــر تبدیــل شــود ،فقــط یــک مــورد کســر امتیــاز
بــرای حافــظ درنظــر گرفتــه میشــود؛ ماننــد تبدیــل «عبـ ٌ
ـاد» بــه «عبــاد»«َ ،انـ َ
ـت» بــه
ٍ
َ
ـت».
«انـ ِ
* ا گــر حرکــت کشــیده بــه حرکــت کشــیده دیگــری تبدیــل شــود ،فقــط یــک مــورد کســر
امتیــاز بــرای حافــظ درنظــر گرفتــه میشــود؛ ماننــد تبدیــل «ا ّنـ ُـه» بــه ّ
«إنــا»« ،تابـ ُـوا»
ِ
بــه َ
«تابــا».
* ا گــر حرکــت کوتــاه بــه حرکــت کشــیده همجنــس خــود یــا بالعکــس تبدیــل شــود،
فقــط یــک مــورد کســر امتیــاز بــرای حافــظ درنظــر گرفتــه میشــود؛ ماننــد تبدیــل
َ
ّ
ّ
«رب».
«قــال» بــه «قــاال»« ،ر ب» بــه ِ
* ا گــر حرکــت کوتــاه بــه حرکــت کشــیده غیرهمجنــس خــود یــا بالعکــس تبدیــل شــود،
َ
دو بــار کســر امتیــاز بــرای حافــظ درنظــر گرفتــه میشــود؛ ماننــد تبدیــل «قــال» بــه
ـأت».
«قالــوا»« ،فأتــوا» بــه «فـ ِ
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* یــک حــرف در ضمایــر ،یــک حــرف در موصــوالت ،حــرف مضارعــه و مــوارد مشــابه،
هنــگام تبدیــل و تغییــر بهعنــوان حــرف تلقــی شــده ،در همیــن ســتون کســر امتیــاز
َّ
ُ
«منکــم»« ،منـ ُـه» بــه «منـ َ
یگــردد؛ ماننــد تبدیــل ُ
ـک»« ،الــذی» بــه
«مهنــم» بــه
م 
َّ
َ
«الــی»« ،تغفـ ُـر» بــه َ
«یغفـ ُـر».
ً
* بایــد توجــه داشــت کــه حــرف همــراه حرکــت خــود مجموعــا یــک حــرف حســاب
میشــود و فقــط یــک بــار کســر امتیــاز صــورت میگیــرد.
تذکــر :در مــواردی کــه قرائــت حافــظ بــه دلیــل تغییــر در مخــرج حــرف یــا روش تلفــظ
آن دارای ابهــام باشــد ،پــس از مشــورت داوران صحــت حفــظ و تجویــد ،کســر امتیــاز
تنهــا از یــک بخــش صــورت میگیــرد.
 .2اشتباه در یک کلمه (حذف ،اضافه ،جابهجایی و تغییر):
 2ـ  .1تصحیح فوری حافظ :کسر  1امتیاز
 2ـ  .2تصحیح حافظ با تذکر داور هادی :کسر  2امتیاز
 2ـ  .3تصحیح نکردن حافظ :کسر  3امتیاز
* کلماتــی کــه در قــرآن کریــم بهصــورت ترکیبــی از حــروف و کلمــه یــا دو یــا چنــد کلمــه
آمــده یــا توجــه بــه رسـمالخط قــرآن ،یــک کلمــه محســوب میشــود؛ ماننــد فلیقاتــل،

فســیکفیکهم ،فاســقینا کموه.

* ا گــر در جابهجایــی حــروف (نــه اعــراب) ریشــه و معنــای کلمــه تغییــر کنــد ،کســر نمــره

در بخــش کلمــه صــورت میگیــرد؛ ماننــد تبدیــل «یعلمــون» بــه «یعملــون»« ،نصیــر»

بــه «بصیــر».

* یــک کلمــه و یــک حرکــت در کلمــه قبــل یــا بعــد از آن ،در امتیازدهــی بهمنزلــه یــک
کلمــه محاســبه میشــود و کســر امتیــاز مربــوط بــه آن در ســتون کلمــه لحــاظ خواهــد
ُ
اهلل» بهجــای ِ«ا َّن َ
شــد؛ ماننــد« :و ُ
«مــن ّ ِربــک».
اهلل»« ،و ّربــک» بهجــای ِ
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* یــک حــرف و یــک کلمــه کنــار هــم ،در امتیازدهــی بهمنزلــه یــک کلمــه محاســبه
میشــود و کســر امتیــاز مربــوط بــه آن در ســتون کلمــه لحــاظ خواهــد شــد؛ ماننــد:
«هــذه انعــام و حــرث» بهجــای «و قالــوا هــذه انعــام و حــرث».
* هریــک از حــروف مقطعــه (تکحرفــی یــا بیشــتر) یــک کلمــه محســوب میشــود و
اختــال در کل یــا بعضــی از حــروف آن ،موجــب کســر نمــره در ســتون اشــتباه در کلمــه
میگــردد.
 .3اشتباه در کلمات (حذف ،اضافه ،جابهجایی و تغییر):
 3ـ  .1تصحیح فوری حافظ :کسر  1/5امتیاز
 3ـ  .2تصحیح حافظ با تذکر داور هادی :کسر  2/5امتیاز
 3ـ  .3تصحیح نکردن حافظ :کسر  4امتیاز

* منظــور از کلمــات ،عبارتــی بیــش از یــک کلمــه اســت؛ ماننــد« :واملجاهــدون بامواهلــم

و انفســهم یف ســبیل اهلل» بهجــای «و املجاهــدون یف ســبیل اهلل بامواهلــم و انفســهم»،
«واهلل خبیــر مبــا تعملــون» بهجــای «واهلل مبــا تعملــون بصیــر».

* بسمله در ابتدای سورهها در حکم عبارت است.
 .4عدم رعایت ترتیب آیات و جابهجایی آنها:
 4ـ  .1ا گر جاافتادگی در حد یک آیه باشد:
 4ـ  1ـ  .1تصحیح فوری حافظ :کسر  2امتیاز
 4ـ  1ـ  .2تصحیح حافظ با تذکر داور هادی :کسر  3امتیاز
 4ـ  1ـ  .3تصحیح نکردن حافظ :کسر  4/5امتیاز
 4ـ  .2ا گر جاافتادگی بیش از یک آیه باشد:
 4ـ  2ـ  .1تصحیح فوری حافظ :کسر  2/5امتیاز
 4ـ  2ـ  .2تصحیح حافظ با تذکر داور هادی :کسر  3/5امتیاز
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 4ـ  2ـ  .3تصحیح نکردن حافظ :کسر  5امتیاز
* منظــور از انتقــال بــه آیــه یــا آیــات دیگــر فقــط در مــورد ابتــدای آیــات اســت و درصورت
ایجــاد اشــتباه در خــال آیــه ،انتقــال محســوب نمیشــود و در ســتون کلمــات کســر
امتیــاز خواهــد شــد.
* ا گــر حافــظ در خــال آیاتــی کــه ابتــدای آنهــا باهــم مشــابه اســت دچــار اشــتباه
شــود ،کســر امتیــاز در ســتون کلمــات انجــام خواهــد شــد.
* ا گــر حافــظ در انتقــال از انتهــای ســورهای بــه ســوره دیگــر ،کــه بــا حــروف مقطعــه آغــاز
میشــود ،دچــار اشــتباه شــود و بهجــای حــروف مقطعــه صحیــح ،حــروف مقطعــه
دیگــری را تــاوت کنــد ،کســر امتیــاز در ســتون انتقــال بــه آیــات دور انجــام میگیــرد؛
ماننــد قرائــت «طــه» بعــد از اتمــام ســوره کهــف بهجــای «کهیعــص» .در مــورد حــروف

مقطعــه مشــابه ،داور هــادی میتوانــد پــس از وقــف حافــظ ،اشــتباه را بــه وی تذکــر
ندهــد و صبــر کنــد تــا ادامــه آیــات را تــاوت کنــد و بعــد از مشــخص شــدن نــوع اشــتباه،

کســر امتیــاز را در ســتون کلمــه یــا انتقــال بــه دور انجــام دهــد؛ ماننــد قرائــت «املــر» بعــد
از اتمــام ســوره توبــه بهجــای «الــر» و قرائــت «امل» بعــد از اتمــام ســوره انعــام بهجــای

«املــص».

* اشتباه در آیات کمتر از یک سطر ،در ستون اشتباه عبارتی منظور میشود.
* چنانچــه آیــات کوتــاه جاافتــاده بیــش از یــک ســطر باشــند ،انتقــال بــه دور محســوب
میشــود.
* ا گــر حافــظ یــک آیــه بیــش از یــک ســطر را تــاوت نکنــد و داور هــادی تمــام آیــه را
کمــک کنــد ،بــه ازای هــر ســطر  4نمــره کســر میشــود.
 .5مـکث و تک ــرار:
ا گــر شــرکتکننده بیــش از حــد متعــارف مکــث نمایــد یــا عبارتــی را بــرای یــادآوری
حدا کثــر تــا دو بــار تکــرار کنــد ،بــرای هرمکــث و هربــار تکــرار  0/5امتیــاز از وی کســر
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میشــود.
* ا گــر شــرکتکننده پــس از مکــث ،موفــق بــه ادامــه تــاوت نشــود ،داور هــادی
مســاعدت میکنــد و فقــط حســب نــوع کمــک ،امتیــاز منفــی بــرای حافــظ درنظــر
گرفتــه میشــود.
* ا گــر شــرکتکننده پــس از مکــث ،اشــتباه تــاوت نمایــد ،داور هــادی مســاعدت
نمــوده و عــاوه بــر کســر امتیــاز مکــث ،حســب نــوع کمــک ،امتیــاز منفــی از حافــظ
کســر مینمایــد.
* ا گــر حافــظ در خــال آیــه پــس از مکــث ،موفــق بــه تــاوت عبــارت نشــود ،درصــورت
امــکان داور هــادی ابتــدا کلمــه اول را تذکــر میدهــد و درصــورت تــاوت حافــظ،
در ســتون کلمــه کســر امتیــاز صــورت میگیــرد .درصــورت عــدم یــادآوری ،عبــارت را
تــاوت میکنــد و در ســتون کلمــات کســر امتیــاز مینمایــد.
* ا گــر حافــظ ابتــدای آیــه را فرامــوش و بــرای یــادآوری آن مکــث کنــد ،داور هــادی بایــد
بــا خوانــدن عبــارت ابتدایــی آیــه بــه حافــظ کمــک نمایــد و کســر امتیــاز را در ســتون
کلمــات انجــام دهــد.
* ا گــر در ابتــدای تــاوت و طــرح ســؤال توســط داور ،حافــظ ســؤال را تشــخیص ندهــد
و از داور هــادی بــرای تشــخیص ســؤال درخواســت کمــک کنــد یــا در حیــن تــاوت
بخواهــد از داور هــادی بــرای بخــش قرائتشــده تأییــد بگیــرد یــا نــام ســوره ،شــماره
صفحــه یــا شــماره آیــه را از داور هــادی بپرســد ،بــه ازای هرمــورد  0/5امتیــاز از وی کســر
خواهــد شــد.
* داور هــادی ســؤاالتی را کــه از ابتــدای ســوره آغــاز میشــود ،تنهــا بــه ذکــر نــام ســوره
ا کتفــا میکنــد و ابتــدای ســوره را قرائــت نمیکنــد.
* ا گــر حافــظ پــس از طــرح ســؤال توســط داور هــادی ،قرائــت خــود را پــس از اســتعاذه
و بســمله شــروع کنــد و ســپس از داور هــادی بخواهــد مجــدد ســؤال را تکــرار نمایــد،
کســر امتیــاز در ســتون کلمــات درج خواهــد شــد.
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* ا گــر برگشــت حافــظ بــرای یــادآوری قســمت بعــدی بیــش از یــک جملــه باشــد ،بــه
ازای قرائــت هرنفــس اضافــه از قبــل  0/5امتیــاز از وی کســر میشــود.
* چنانچــه حافــظ پــس از اشــتباه و تذکــر داور ،مرتکــب اشــتباه دیگــری در تــاوت
ً
شــود ،صرفــا اشــتباه اول مــا ک کســر امتیــاز اســت و کســر امتیــاز آن در ســتون عــدم
تصحیــح ،همــان اشــتباه درج خواهــد شــد.
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