
 

 

 آزمونهاي شفاهي داوري  انهمآئين

صصي هب حفاظ قرآن كريماعط طرح ارزيابي و تخ
 اي مدرك 

 4931پاییز 



 

 تعاليبسمه 

 

سؤال به شرح  01تا  5كریم از هر حافظ ـ به تناسب میزان محفوظات او ـ در ارزیابی متقاضیان مدرک تخصصی حفظ قرآن

 شود:زیر پرسیده می
 

 سشميزان پر اتظوفمح رديف

 سطري( 05سطري )از قرآنهاي رایج  8سؤال  5 جزء 01حافظان  1

 سطري( 05سطري )از قرآنهاي رایج  8سؤال  7 جزء 01حافظان  2

 سطري( 05سطري )از قرآنهاي رایج  8سؤال  01 حافظان كل قرآن 3

 

 : الخط كلمات است مبناي اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ، ظاهر و رسم 

 و تغییر(:جابجایي ركات و حروف )حذف، اضافه اشتباه در ح -4

 عدم كسر امتیاز حافظ:  يفور حیتصح -0-0

 امتیاز   5/1 كسر حافظ:  نکردن  حیتصح-0-0

 من را كه در دستور زبان عربـی  ما، عن،حتی، الی، باشد و كلماتی نظیر: منظور از حرف در این بخش، حروف الفبا می

در این گونه كلمات، كسر امتیاز در ستون كلمه صـورت ت بروز اشکال در صور شود.شامل نمی ،شوندحرف تلقی می

 پذیرد.می

 د؛شـویر گرفتـه مظـن حافظ در يابر ازیورد كسر امتم کیط شود، فق لیتبد گریه دات كوته حركر حركت كوتاه بگا 

 .«اَنتِ»به« اَنتَ»، «عبادٍ»به  «عبادٌ» لیمانند تبد

 گرفتـه نظـر  حـافظ در ياربـتیـاز اممورد كسر  کیشود، فقط  لیتبد يگرید دهیبه حركت كش دهیگر حركت كشا

 .«تابَا»به « تابوُا»، «اِنّها»به  «اِنّهُ»ــلیماننــد تبد شود؛یم

 حافـــظ  كسر امتیاز بـرايورد م کی فقطشود،  لیبالعکس تبد ایهمجنس خود  دهیر حركت كوتاه به حركت كشگا

 «.ربِّ»به « ربّی»، «قاال»به  «قالَ» لیمانند تبد شود؛یه مدرنظر گرفت

 نظـرحـافظ در يرابـ متیازبار كسر ا دو شود، لیبالعکس تبد ایخود  رهمجنسیغ دهیگر حركت كوتاه به حركت كشا 

 «أتِف» ه ب «فأتــوا»« قالوا»ه ب «قالَ» لیمانند تبد شود؛یگرفته م

 رف حـوان عنـ بـه رییو تغ یلتبد گامهنابه، حرف در موصوالت، حرف مضارعه و موارد مش کی ر،یرف در ضماح کی

 بـه« يذل ـا »،«کَنـم» هبـ« هُنم» ،«منکُمِ» هب« منهُمِ» لید تبدنمان ردد؛گیم ازیر امتستون كس نیده، در همش یتلق

 «غفرُیَ» به «غفرُتَ» ،«یتال »

 صـورت  ازیـر امتسـار كب کیو فقط  شودیم ابحرف حس کی ود مجموعاًت خه داشت كه حرف همراه حركتوج دیاب

 .ردیگیم

ابهام باشـد، پـــس از مشـورت  يدارا آن روش تلفظ ایرف در مخرج ح رییتغ لیه دلكه قرائت حافظ ب يوارددر م :تذكر

 .ردیگیبخش صورت م کیاز  تنها ازیكسر امت د،یداوران صحت حفظ و تجو



 

 جابجایي و تغییر(: اضافه،حذف، اشتباه در یك كلمه ) -2

  امتیاز   05/1كسر فظ: حا يفور حیتصح -0-0

 امتیاز   5/1كسر  : با تذكر داور هادي حافظ كردن  حیتصح -0-0

 امتیاز   0كسر  :  حافظ کردنن  حیتصح -0-3

 یک قرآن كریم به صورت تركیبی از حروف و كلمه یا دو یا چند كلمه آمده، با توجه به رسم الخطكلماتی كه در قرآن ،

 ه.قیناكموفاسیکفیکهم، شود؛ مانند: فلیقاتل، فسكلمه محسوب می

 ماننـد  د؛یرگیورت مصه بخش كلم درره كند، كسر نم رییه تغكلم ياو معن هشیر (رابنه اع)روف ح ییجار در جابها گ

 «ریبص» هب« رینص»  ،«عملونی»به  «علمونی» لیتبد

 ازیـو كسـر امت ودشـیبه مسمحا كلمه کیه منزل به یازدهید از آن، در امتبع ایحركت در كلمه قبل  کیک كلمه و ی 

 .«کَبِّن رَمِ» يجا به «کَبُّ رَ وَ»، «اهللَإنّ »  يجا به« اهللُ وَ: »ماننــد شــد؛د مربوط به آن در ستون كلمه لحاظ خواه

 ه آن در بـوط بـمر ازیـو كسـر امت شودیمكلمه محاسبه  کیمنزله  به یازدهیكلمه كنار هم، در امت کیرف و یک ح

 «.و قالــوا هــذه انعــام و حــرث» يجا به «انعام و حرث هذه» د؛ ماننــد: ستون كلمه لحاظ خواهد ش

  )و اختالل در كل یـا بعضـی از حـروف آن،  شودمییک كلمه محسوب هر یک از حروف مقطعه)تک حرفی یا بیشتر

 گردد.موجب كسر نمره در ستون اشتباه در كلمه می

 یر(:) حذف، اضافه، جابجایي و تغی كلماتاشتباه در  -9

  امتیاز   05/1كسر حافظ:  يفور حیتصح -3-0

 امتیاز   5/1كسر  : با تذكر داور هادي حافظ كردن  حیتصح -3-0

 امتیاز  5/0كسر  :  حافظ کردنن  حیتصح -3-3

 ياجـ بـه «اهلل لیسـب یانفسهم فـ و دون باموالهموالمجاه»د: ه است؛ ماننكلم کیاز  شیب یمنظور از كلمات، عبارت      

 .«ریاهلل بما تعملون بص و» يجا به« ونبما تعمل ریخب اهلل و»  ،«هماهلل باموالهم و انفس لیسب یو المجاهدون ف»

 «ها در حکم عبارت است.در ابتداي سوره« بسمله 

 عدم رعایت ترتیب آیات و جابجایي آنها: -1

 اگر جاافتادگی در حد یک آیه باشد: -4-0

  امتیاز   05/1كسر حافظ:  يفور حیتصح -4-0-0

 امتیاز  0كسر  : با تذكر داور هادي حافظ كردن  حیتصح-4-0-0

 امتیاز  0كسر  :  حافظ کردنن  حیتصح-4-0-3

 یک آیه باشد:بیش از اگر جاافتادگی  -4-0

  امتیاز   05/1كسر حافظ:  يفور حیتصح -4-0-0

 امتیاز  5/0كسر  : با تذكر داور هادي حافظ كردن  حیتصح-4-0-0

 امتیاز  3كسر  :  حافظ کردنن  حیتصح-4-0-3

 ه در خالل آیـه، انتقـال ایجاد اشتبا است و در صورتدر مورد ابتداي آیات  ر از انتقال به آیه یا آیات دیگر فقطمنظو

 كسر امتیاز خواهد شد. كلمات)عبارت(و در ستون  شودمحسوب نمی



 

 عبـارت(ود، كسر امتیاز در ستون كلماتاگر حافظ در خالل آیاتی كه ابتداي آن ها با هم مشابه است دچار اشتباه ش(  

  انجام خواهد شد.

 يجـا دچار اشتباه شود و بـه شود،یمكه با حروف مقطعه آغاز  گر،یبه سوره د ياسوره يگر حافظ در انتقال از انتهاا 

 رد؛یـگیدور انجام مـ اتیه آال بدر ستون انتق ازیوت كند، كسر امتالرا ت يگرید حروف مقطعه ح،یحروف مقطعه صح

 توانـدیمـ يمشـابه، داور هـاد مقطعه. در مورد حروف «صعیكه» ياج د از اتمام سوره كهف بهبع «طه»قرائت  دمانن

خص شـدن نـو  د از مشد و بعنوت كالرا ت اتیو صبر كند تا ادامه آ دنده تذكر يس از وقف حافظ، اشتباه را به وپـ

 ياج اتمام سوره توبه به زابعد « رالم»دور انجام دهد؛ مانند قرائت انتقال به  ایرا در ستون كلمه  ازیامت كسـر اشتباه،

 .«صلما» يجا وره انعام بهام سبعد از اتم «الم» و قرائت «الر»

  شود، در ستون اشتباه عبارتی منظور میآیات كمتر از یک سطراشتباه در. 

 شودب میانتقال به دور محسو ،دنافتاده، بیش از یک سطر باش چنانچه آیات كوتاه جا. 

 ر ره كسـنم 4طر ر سه يه ازاد، بكن کكم را هیام آتم يادد و داور هوت نکنالطر را تس کیاز  شیب هیآ کیظ ر حافگا

 .ودشیم

  اگر حافظ پس از مکث موفق به تالوت عبارت یا آیه نگردد، در صورت امکان، داور هـادي ابتـدا كلمـه اول را تـذكر

در صورت عـدم یـادآوري، عبـارت را  گیرد.كسر امتیاز صورت می در ستون كلمهدهد و در صورت تالوت حافظ، می

 نماید.كسر امتیاز می (عبارتكلمات) تالوت نموده و در ستون

 شود، داور تنها به ذكر نام سوره اكتفا نموده و ابتداي سوره را قرائت در ارتباط با سؤاالتی كه از ابتداي سوره آغاز می

 كند.نمی

 ه بـ هیـآ ییارت ابتـدادن عبـخوان اب دیبا يادد، داور هث كنآن مک يادآوری يراوش و برا فرام هیآ يداظ ابتر حافا گ

 .دام دهانج )عبارت(اتكلم تونرا در س ازیر امتو كس دیک نماظ كمحاف

 از داور  سـسسد و رو  كنـمله شـبس و تعاذهس از اسود را پت خئاقر ،يادط داور هؤال توسح سرس از طظ پر حافگا

 .دد شج خواهدر ()عبارتاتتون كلمدر س ازیامت ركس د،یرار نماؤال را تکدد سد مجبخواه ياده

  چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذكر داور، مرتکب اشتباه دیگري در تالوت شود، صرفاً اشتباه اول مالک كسر امتیـاز

 گردد.عدم تصحیح همان مورد، لحاظ میبوده و در ستون 
 

 تذكر مهم

  نمره بیشتر شـود، تـالوت او از سـوي داور  01در آزمون حفظ ده جزء، اگر میزان اشتباهات حافظ در یک سؤال از

 شود. نمره منفی براي او در نظر گرفته می 01قطع و حداكثر همان 

  نمره بیشتر شود، تـالوت او از سـوي  5/04یک سؤال از در آزمون حفظ بیست جزء، اگر میزان اشتباهات حافظ در

 شود.نمره منفی براي او در نظر گرفته می 5/04داور قطع و حداكثر همان 

  نمره بیشتر شود، تالوت او از سـوي داور قطـع و  01در آزمون حفظ كل، اگر میزان اشتباهات حافظ در یک سؤال از

 شود.گرفته مینمره منفی براي او در نظر  01حداكثر همان 



 

 لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد.                                                                              

                            

    
 

 □ جزء 01        ...(....... تا جزء ....)از جزء  □ جزء 01             .....(...... تا جزء ...)از جزء . □جزء  01 مقدار محفوظات:    استان:               خانوادگي:نام و نام

 سؤاالت

در اشتباه 

حركات و 

 حروف

 (تعبارلمات)ك اشتباه در اشتباه در یك كلمه

 عدم رعایت ترتیب آیات و جابجایي آنها

ي
منف

ت 
زا

تیا
ام

ع 
جم

 

ت
ظا

الح
م

 

و  اتیآ بیترت تیعدم رعا

 هیآ كیآنها در حد  یيجاجابه

و  اتیآ بیترت تیعدم رعا

 هیآ كیاز  شیآنها ب یيجاجابه

5/0 

تصحیح 

 فوري

تصحیح 

 با تذكر

عدم 

 تصحیح

تصحیح 

 فوري

تصحیح 
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عدم 

 تصحیح

تصحیح 

 فوري

تصحیح 

 با تذكر

عدم 

 تصحیح

تصحیح 

 فوري

تصحیح 

 با تذكر

عدم 

 تصحیح

 9 5/4 25/0 2 4 25/0 5/4 5/0 25/0 4 5/0 25/0 آیه سوره  صفحه ردیف
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 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: توضیحات

 
 خانوادگي داور:نام و نام   به حروف:                                                     (              )به عدد:             جمع نمرات منفي    

 )به عدد:                        به حروف:                                                    (         امتیاز نهایي     
 تاریخ و امضاء:   

 مردود                 قبول             نتیجۀ نهایي:

 □وقف و ابتدا    □تجويد    □صوت و لحن 
دبيرخانة طرح ارزيابي و اعطاي مدرك 

 تخصصي به حفاظ قرآن كريم

 امتیاز( 400فرم امتیاز حسن حفظ )


