
/29/ 

 

 

 معاونت آموزش و پژوهش

 

 

 تعاليبسمه             

 «امتياز  53» كريم(قرآن ترتيل - قرائت تحقيق هايرشته) تجويد
 

 

 

 آيات: سوره: استان:  نام و نام خانوادگي قاري:

  بزرگسال:      مقطع: شكوفه:  قرائت ترتيل          قرائت تحقيق "رشته :
 

 

 

 
 

 

 

 امتياز( 3مخارج و صفات ) حيثتلفظ ممتاز و روان حروف از 
 

 

 امتياز( 3ه و كشيده )تلفظ ممتاز حركات كوتا
 

 امتياز( 1حفظ سرعت مناسب در طول قرائت )

 

 نمره:  
 

 نمره به حروف:      نمره نهايي تجويد:

 امضاء:      تاريخ:     نام و نام خانوادگي داور:

 توضيحات حرف كلمه نمره آيه رديف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

21      

 نمره:  

 امتياز 82 

  فصاحت قرائت: اعطاي امتياز( موارد ب امتياز 7 

 

 اي، مخارج، صفات و احكام(الف( موارد كسر امتياز: )شامل اغالط اعرابي، حرفي و كلمه

 

  



/23/ 

 

 معاونت آموزش و پژوهش

 

 
 

 «امتياز  53»كريم( هاي قرائت تحقيق و ترتيل قرآنوقف و ابتدا  )رشته
 

 آيات: سوره:  تان:اس :نام و نام خانوادگي

  بزرگسال:              مقطع:   شكوفه:    قرائت ترتيل          رشته:    قرائت تحقيق 
 

 تذكرات الزم نمره موارد كسر امتياز رديف

 5/1 عبور از وقف الزم 5
 

 

 5/0 -1 هاي وقف )با عالمت وقف(عبور از اولويت 2
 

 

 5/0 -1 ترك اولويت وقف يا وصل 5
 

 

4 
 نفس كشيدن در خالل تالوت          بزرگسال

 شكوفه                                                           

3 

5/1 

 

 

 1 وقف، وصل يا ابتداي قبيح ناقص 3
 

 

 9 وقف يا ابتداي قبيح مغير معنا 6
 

 

 3 وقف يا ابتداي اقبح 7
 

 

8 

 وقف يا ابتدا

 در فواصل  

 ()مرحله نهايي

 5/0 ناقص

 1 مغير معنا 

 5/1 اقبح

 5/0 تكرار بي مورد هر بخش از آيه 9
 

 

  جمع امتيازات كسر شده

 نمره به حروف:      نمره نهايي وقف و ابتدا:

 امضاء:     تاريخ:      نام و نام خانوادگي داور:

   



/29/ 

 

 معاونت آموزش و پژوهش

 

 

 
 

 «امتياز  22»كريم( صوت )رشته قرائت تحقيق قرآن
 

  بزرگسال:    مقطع: شكوفه:  آيات: سوره: استان: خانوادگي: نام و نام
 

 توضيحات ممتاز خوب قبولقابل متوسط ضعيف نمره موارد رديف

 2 تحرير 5

4/2 8/2 2/5 6/5 2  

 

 

     

 2 شدت )قوت( 2

4/2 8/2 2/5 6/5 2  

      

5 
استفاده مطلوب و هنرمندانه 

 از صوت
2 

4/2 8/2 2/5 6/5 2  

      

 4 انعطاف  4
8/2 6/5 4/2 2/5 4  

      

 3 طنين 3
5 2 5 4 3  

      

 3 مساحت 6
5 2 5 4 3  

      

 موارد كسر امتياز

 جمع امتيازات مثبت: نمره منفي 5تا    3/2هر مورد 

 جمع نمرات كسر شده:

شامل اضطراب، لرزش خش، گرفتگي، رگه 

ئمي و مقطعي خلط، قطع صدا دار شدن دا

ناشي از سرفه عطسه سكسكه جمع شدن 

آب در گلو، جيغ، خروسي شدن، پرش يا ناله 

 در هنگام وقف

 نمره نهايي:

 نمره به حروف:

 

 امضاء:                                                   تاريخ: نام و نام خانوادگي داور:

 

 

 

 
 

 



/25/ 

 

 معاونت آموزش و پژوهش

 پژوهش

 

   
 

 «امتياز  22»كريم( ل قرآنصوت )رشته ترتي
 

  بزرگسال:      مقطع: شكوفه:  آيات: سوره: استان: نام و نام خانوادگي:
 

 توضيحات ممتاز خوب قبولقابل متوسط ضعيف نمره موارد رديف

 2 تحرير 5
4/2 8/2 2/5 6/5 2  

      

 2 استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت 2
4/2 8/2 2/5 6/5 2  

      

 5 شدت )قوت( 5
6/2 2/5 8/5 4/2 5  

      

 5 مساحت 4
6/2 2/5 8/5 4/2 5  

      

 3 انعطاف 3
5 2 5 4 3  

      

 3 طنين 6

5 2 5 4 3  

 

 

     

 موارد كسر امتياز

 نمره منفي 5تا    3/2هر مورد 
 جمع امتيازات مثبت:

 جمع نمرات كسر شده:

طراب، لرزش خش، گرفتگي، رگه دار شامل اض

شدن دائمي و مقطعي خلط قطع صدا ناشي از 

سرفه عطسه سكسكه جمع شدن آب در گلو 

 جيغ خروسي شدن پرش يا ناله در هنگام وقف

 نمره نهايي:

 نمره به حروف:

 

 امضاء: تاريخ: نام و نام خانوادگي داور:

 



/29/ 

 

 معاونت آموزش و پژوهش

 

 تعاليبسمه
 

 «امتياز  52» كريم(قرآن قرائت تحقيق)رشته لحن 

 مقطع: شكوفه   سوره:.................آيات: استان: نام و نام خانوادگي قاري:

 امضاء: تاريخ: ام و نام خانوادگي داور:ن

 توضيحات ممتاز خوب قبولقابل متوسط ضعيف نمره الف( ضوابط و معيارها رديف

 

 توضيحات نمره منفي ب( موارد كسر امتياز

 امتياز 9 قدرت تنغيم 5
9/1 9/9 9/3 8/9 9 

 
  9تا  1 هارديفناهمگوني 

  1حداكثر  ناهمگوني و ناهماهنگي صوت و لحن     

 امتياز 9 هاي لحنتنوع رديف 2
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
  9تا  1 خروج از مقام و انتقال ناهمگوني

  3حداكثر  استفاده از نغمات غير متعارف     

 امتياز 9 ارايه تقليد فني 5
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
  95/0هرمورد  وج از رديف صداخر

  95/0هرمورد  نامطلوب بودن تحريرها     

 امتياز 9 هاي صوتيرعايت تكيه 4
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
  5/0هرمورد  تكلف و فشار در اجراي نغمات

  5/0هرمورد  عدم رعايت عرفي مكث بين آيات     

3 

حزن، 

جاذبه و 

زيبايي 

نغمات و 

 هاپرده

 امتياز 9 زان تأثير بر مستمعينمي
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 
  5/0هرمورد  عدم توازن سرعت قرائت

  5/0هرمورد  تكرار بي مورد و مالل آور رديفها     

هاي جذاب استاده از رديف

 و بديع
 امتياز 9

9/0 8/0 9/1 9/1 9 
 

  5/9 شروع در پرده غير متعارف

  9تا  1 عدم انتخاب پرده مناسب     

بكارگيري تحريرهاي فني و 

 زيبا
 امتياز 9

9/0 8/0 9/1 9/1 9 
   جمع امتياز كسر شده: 

     

هاي مورد جاذبه پرده

 استفاده
 امتياز 9

9/0 8/0 9/1 9/1 9 
  

     

 امتياز 9 هاتنظيم و توزيع آهنگ 6
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 
 امتياز: 52از  جمع امتيازات كسب شده

  جمع نمرات منفي     

 امتياز 9 ارايه فرود زيبا و منطقي 7
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 نمره نهايي قاري 
 به عدد:

      به حروف:



/29/ 

 

 معاونت آموزش و پژوهش

 

 تعاليبسمه

 «امتياز  52» كريم(قرآن قرائت تحقيق)رشته لحن 

 مقطع: بزرگسال سوره:.................آيات: استان: نام و نام خانوادگي قاري:

 توضيحات ممتاز خوب قبولقابل متوسط ضعيف نمره الف( ضوابط و معيارها رديف

 

 توضيحات نمره منفي ب( موارد كسر امتياز

 امتياز 9 قدرت تنغيم 5
9/1 9/9 9/3 8/9 9 

 
  9ا ت 1 هاناهمگوني رديف

  9حداكثر  تقليد محض در سبک     

 امتياز 9 القاي معاني و مفاهيم آيات 2
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
  1حداكثر  ناهمگوني و ناهماهنگي صوت و لحن

  9تا  1 خروج از مقام و انتقال ناهمگوني     

 امتياز 9 هاي لحنتنوع رديف 5
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
  3حداكثر  ات غير متعارفاستفاده از نغم

  95/0هرمورد  خروج از رديف صدا     

 امتياز 9 هاي صوتيرعايت تكيه 4
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
  95/0هرمورد  نامطلوب بودن تحريرها

  5/0هرمورد  تكلف و فشار در اجراي نغمات     

 امتياز 9 ارايه فرود زيبا و منطقي 3
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 
  5/0هرمورد  عدم رعايت عرفي مكث بين آيات

  5/0هرمورد  عدم توازن سرعت قرائت     

 امتياز 9 هاتنظيم و توزيع آهنگ 6
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 
  5/0هرمورد  تكرار بي مورد و مالل آور رديفها

  5/9 شروع در پرده غير متعارف     

7 

حزن، جاذبه 

و زيبايي 

نغمات و 

 هادهپر

 امتياز 9 تأثير بر مستمعين
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 
  9تا  1 عدم انتخاب پرده مناسب

   جمع امتياز كسر شده:     

 امتياز 9 هاي جذابرديف
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 
 

     

 

 امتياز: 52از  جمع امتيازات كسب شده

 امتياز 9 تحريرهاي فني
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 
  جمع نمرات منفي     

 امتياز 9 هاجاذبه پرده
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 نمره نهايي قاري 
 به عدد:

      به حروف:

 امضاء: تاريخ: نام و نام خانوادگي داور:



/28/ 

 

 معاونت آموزش و پژوهش

 

 تعاليبسمه
 

 «امتياز  52» كريم(ترتيل قرآن )رشتهلحن 

 بزرگسال         مقطع: شكوفه   آيات: سوره: حفظ       جزء رشته: ترتيل استان: نام و نام خانوادگي:

 

 

 امضاء: تاريخ:  نام و نام خانوادگي داور:

 

 توضيحات ممتاز خوب قبولقابل متوسط ضعيف نمره الف( ضوابط و معيارها رديف

 

 توضيحات نمره منفي ب( موارد كسر امتياز

 امتياز9 انتخاب سرعت مناسب 5
9/0 8/0 9/1 9/1 9 

 
  1حداكثر  هاناهمگوني رديف

  9حداكثر  تقليد محض در سبک     

2 

حزن، 

جاذبه و 

زيبايي 

نغمات و 

 هاپرده

 ميزان تأثير بر مستمعين
5/9 

 امتياز

5/0 1 5/1 9 5/9 
 

  1حداكثر  ناهمگوني و ناهماهنگي صوت و لحن

  9تا  1 خروج از مقام و انتقال ناهمگوني     

هتتاي استتتفاده از رديتتف

 جذاب

5/9 

 امتياز

5/0 1 5/1 9 5/9 
 

  3حداكثر  استفاده از نغمات غير متعارف

  95/0هرمورد  خروج از رديف صدا     

 بكارگيري تحريرهاي فني
5/9 

 امتياز

5/0 1 5/1 9 5/9 
 

  95/0هرمورد  نامطلوب بودن تحريرها

  1حداكثر  تكلف و فشار در اجراي نغمات     

هتتاي متتورد جاذبتته پتترده

 فادهاست

5/9 

 امتياز

5/0 1 5/1 9 5/9 
 

  5/0هرمورد  عدم رعايت عرفي مكث بين آيات

  5/0هرمورد  عدم توازن سرعت قرائت     

 امتياز 9 هاي صوتيرعايت تكيه 5
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
  5/0هرمورد  تكرار بي مورد و مالل آور رديفها

  5/9 شروع تالوت در پرده غير متعارف     

 امتياز 9 هاهاي لحن و پردهتنوع رديف 4
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
  9تا  1 عدم انتخاب پرده مناسب

      

 امتياز 9 هاتنظيم و توزيع آهنگ 3
8/0 9/1 9/9 9/3 9 

 
 امتياز: 52از  جمع امتيازات كسب شده

  جمع نمرات منفي     

 امتياز 9 قدرت تنغيم 6
9 9/9 9/3 8/9 9 

 نمره نهايي 
 به عدد:

      به حروف:


