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 عطاي مدرك تخصصيدبيرخانه ارزيابي و 
 كريمنآقر افظانبه ح 

 

 كريمنامة داوري رشتة حفظ قرآنآئين 

 امتياز( 100)       
 

 15هـاي رايـ    آنر)از قـ  سـاا   10تـا   5ظ ـ به تناسب ميزان محفوظـا  او ـ     كريم از هر حافدر ارزيابي متقاضيان مدرك تخصصي حفظ قرآن

 :ح ذيل استو حد نصاب قبولي در هر رشته از آزمون ها به شر شودبه شرح زير پرسيده مي سطري(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8كامـل از   سطر2)يا %20 به حتي يک ساا  انصراف دهد يا توان پاسخگويي به حداقل از پاسخگويي ،چنانچه حافظ در هريک از رشته ها 

ر ه اتمام رسيده و دب آزمون ايشان سطر( يکي از سااال  را نداشته باشد، با توجه به اينکه محفوظا  او در رشته مربوطه به احراز نرسيده است،
 محسوب ميشود. مردودِ حُسن حفظمجموع 
 از سوي داوران محترم به هيچ عنوان وجود نخواهد داشت.امکان تعويض ساا   

  ازنـد تـتو    ان محتـرم مج چنانچه در هر زمان از آزمون، مجموع نمرا  منفي حافظ از حد نصاب قبولي در كُلّ آزمون بيشتر شـد، داور

 اعتم نمايند. مردودِ حُسن حفظحافظ را قطع نموده و وي را 

 

 دو  ذيـل  ي منـدر  در جـ  ه منفراز حد اكثر نم، چنانچه ميزان اشتباها  حافظ در يک ساا  ق الذكرشته هاي فورتمامي  در آزمون هاي
 شود. در نظر گرفته ميساا   آنبراي  حداكثر، همان نمرا  منفيبيشتر شود، تتو  او از سوي داور قطع و 
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 رشته

 عنوان

مدرک 

 تخصصی

تعداد 

 سؤال

 امتياز حسن حفظ

 تک ماده نصاب حد نمره کل

 * 80 100 5 5 جزء10 1

 * 80 100 7 4 جزء20 2

 * 80 100 10 3 جزء30 4

 2 جزء30 3
10 100 90 * 

 1 جزء30 4

 حدنصاب نمرات منفی در هر سؤال 

 ردیف
رشتۀ 

 امتحانی
 تعداد سؤال

نفی در یک حداکثر نمره م

 سؤال

 -20 5 جزء 10 1

 -14.5 7 جزء 20 2

 -10 10 كل قرآن 3
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 چگونگی تخصيص امتياز در آزمون 

 امتياز( 100)

 اشتباه در حركات و حروف )شامل حذف، اضافه و تغيير(: ـ1

ه از حـافظ كسـر   نمـر  5/0در صور  عـدم تصـحي     اما شود،بتفاصله اصتح كند امتيازي از او كسر نمي ،خود ،در اين نوع اشتباه اگر حافظ
 شود.مي

ف تلقـي  را كـه در دسـتور زبـان عربـي حـر      (نمِ ، ونعَ، ما)باشد و كلماتي نظير: منظور از حرف در اين بخش، حروف الفبا مي :1تبصره

 شود.شوند شامل نميمي
 گردد.ر ميدر اين بخش منظو« مهُ»به « مكُ»يا  «عملونتَ»به « عملونيَ»تبديل مثا : 

 غيير(:جابجايی و ت اضافه،اشتباه در يك كلمه )شامل حذف،  ـ2

نمـره از وي كسـر خواهـد     1 ،نمره و در صور  عدم تصحي  5/0نمره و اگر با تذكر داور تصحي  كند  25/0چنانچه حافظ فوراً تصحي  كند 
 شد.

كلمه محسوب  ه رسم الخط، يکيا دو يا چند كلمه آمده، با توجه ب يم به صور  تركيبي از حروف و كلما كركلماتي كه در قرآن :1تبصره

 .مهُسيكفيكَفَ، قاتلليُفَگردد؛ مانند: مي

در  سـتون اشـتباه   هر يک از حروف مقطعه يک كلمه محسوب شده و اختت  در كل يا بعضي از حروف آن، موجب كسر نمره در :2تبصره

 گردد.كلمه مي

 ف، اضافه، جابجايی و تغيير(:اشتباه در عبارت )شامل: حذ ـ3

نمره از وي كسر خواهـد   5/1نمره و در صور  عدم تصحي ،  5/0نمره و اگر با تذكر داور تصحي  كند  25/0چنانچه حافظ فوراً تصحي  كند 
 شد.

 منظور از عبار ، بيشتر از يک كلمه است. :1تبصره

 ها در حکم عبار  است.در ابتداي سوره« بسمله» :2تبصره

 دم رعايت ترتيب آيات و جابجايی آنها:ع ـ4

مره، اگر بـا تـذكر داور   ن 25/0ي  كند اگر جاافتادگي در حد يک آيه باشد يا انتقا  به آيه مشابه يا از آيه مشابه باشد و حافظ فوراً تصحـ 1ـ4
 شود.نمره كسر مي 2نمره و در صور  عدم تصحي   1تصحي  شود 

نمـره و در صـور  عـدم     5/1ند نمره، اگر با تذكر داور تصحي  ك 25/0ه باشد و حافظ فوراً تصحي  كند اگر جا افتادگي بيش از يک آيـ 2ـ4
 شود.نمره كسر مي 3تصحي  

ه ، انتقا  محسوب نشددر خت  آيه منظور از انتقا  به آيه يا آيا  ديگر نقاط، در مورد ابتداي آيا  بوده و در صور  ايجاد اشتباه :1تبصره

 بار  كسر امتياز خواهد شد.و در ستون ع

 .را دارند حکم عبارا  ،در كسر امتيازا ، آيا  كمتر از يک سطر :2تبصره

 گردد.افتاده، بيش از يک سطر باشد انتقا  به دور محسوب مي چنانچه آيا  كوتاه جا :3تبصره

 كند.ره را قرائت نميام سوره اكتفا نموده و ابتداي سوكر نشود، داور تنها به ذدر ارتباط با سااالتي كه از ابتداي سوره آغاز مي :4تبصره

 فق به تتو  عبار  يا آيه نگردد:اگر حافظ پس از مکث مو :5تبصره

در صـور    ستون كلمـه و  كلمه او  را تذكر داده و در صور  تتو  حافظ، در ،در صور  امکان، داور هادي ابتدا در مورد عبارت : -

 نمايد.نموده و در ستون عبار  كسر امتياز ميعدم يادآوري، عبار  را تتو  

 داور هادي، عبار  ابتدايي آيه را خوانده و امتياز عبار  كسر مي شود. و در مورد آیه: -

ـ  چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذكر داور، مرتکب اشتباه ديگري در تتو  شود، صرفاً اشتباه او  مـ  :6تبصره از بـوده و در  تك كسـر امتي

 گردد.صحي  همان مورد، لحاظ ميستون عدم ت


