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 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

 امتياز( 35) تجويد

 .فصاحت قرائت و تجويد قرائت ،صحت قرائت: است قسمت سهاين بخش شامل 

 قرائت صحت(الف

 : امتياز 4موارد كسر  .1

 ؛كلمهجايی يا تغییر يک هحذف، اضافه، جاب .1ـ  1

 .بیش از يک كلمه )اعم از عبارت، آيه يا سطر(جايی يا تغییر ه، جاباضافه ،حذف. 2ـ  1

 : امتياز  3موارد كسر  .2

 تبديل؛ يگردصدای كوتاه به  صدای كوتاهتبديل  مانند؛ گريکديدن صداها به حذف، اضافه و تبديل كر .1ـ  2

 ؛خطا در صلۀ هاء ضمیر و صدای كوتاه به صدای كشیده و بالعکس

 ؛دن تشديد و تنوينحذف و اضافه كر .2ـ  2

 .استامتیاز  1  به تشخیص داور حداکثر تا ،تشديدتلفظ اختالل در کسر امتیاز تبصره: 

 ؛رعايت نکردن وقف به اسکان يا ابدال و وقف به حركت ،وصل به سکون .3ـ  2

 .حرفيا تغییر اضافه  ،حذف .4ـ  2

 شود.امتیاز كسر می 1صورت اصالح پیش از تجديد نفس، فقط موارد مذكور، دردر تمام  :1تذکر

 د.تکرار يک خطا در تمام موارد مذكور، موجب كسر مجدد امتیاز به همان میزان خواهد ش :2تذکر

کون يا سند وصل به اعراب، حروف، عبارات و كلمات و مواردی مان تمام موارد مذكور اعم از اشتباهات در :3تذکر

حفظ  ن صحتوقف به حركت، اشباع يا عدم اشباع، تبديل حركات كوتاه به كشیده و بالعکس، فقط توسط داورا

 و داوران رشته تجويد امتیازی از حافظ كسر نخواهند نمود. شودمیكسر امتیاز 

 : امتياز 2. موارد كسر 3

 .شده كمتر يا بیشتر از حد تعیینتالوت سطر هربه ازای 
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 تجويد قرائت (ب

 : امتياز 2موارد كسر  .1

 .تبديل كامل مخارج حروف يا صفات ممیّز

 امتیاز كسر خواهد شد. 1حداكثر  ،صورت ادای ناقصدر :1تبصره

 .سر خواهد شدكامتیاز ديگر  2صورت تکرار غلط، متیاز و درا 1صورت اصالح فوری بدون تجديد نفس،در :2تبصره

 .استامتیاز  4 ،حرفهرتلفظ نادرست سقف كسر امتیاز برای  :3تبصره

 : امتياز 1موارد كسر  .2

 ؛يک از نکات و قواعد تجويدیهرنکردن رعايت  .1ـ  2

 د.شودجداگانه محاسبه مي يكهر، ضعصورت اجتماع بیش از يك قاعده در يك مودر: 1تبصره

 75/0 تا 5/0سر کها و مدها، با توجه به میزان نقص موجب غنّه یزانتوازن م نظیر: رعايت ناقص موارد يادشده 2تبصره

 امتیاز خواهد شد.

 ز کسر خواهد شد؛امتیا 3ف، حداکثر مورد و براي هرحرت تكرار هريك از موارد فوق، به ازاي هر: در صور3تبصره

در مواردي  واهد شد.خبراي آن حرف  امتیاز 3حداکثر حروف آن، موجب کسر يك از عدم رعايت قلقله در هر ،مثال براي

 مانند مد، سقف کسر امتیاز براي هر نوع آن است.

 ینعف حرلفظ تتداخل  مانند دو حرف مجاور بنا به تشخیص داور، تداخل غیرمتعارف يا افراطی در تلفظ .2ـ  2

 ؛و نظاير آن «نعلن»در كلمه  الم در ینعحرف تداخل تلفظ  ،«يعملون»در كلمه  یمم در

ای در تلفظ حركت، )اشکال لحظه تپق لیاز قبشکالتی مو بروز های ناخواسته در تلفظ الفاظ قرآن اختالل .3ـ  2

 .حرف و كلمه و اصالح درجا(

 .کندميکسر فقط داور صوت امتیاز ،  رخ دهددر گلو  يدگيپر آبدر مواردي که  :1تبصره 

 بره کمانند اين ،واهد شد ، از امتیاز کسر خ آمدهپديدصورت عدم اصالح موارد مذکور، متناسب با نوع خطاي در :2 تبصره

 ، حرکتي تغییر کند يا حرفي به حرف ديگر تبديل شود. اثر تپق

 سر امتیازباشد، ك تلفظ آن دارای ابهام شیوهتغییر در مخرج حرف يا  دلیلدر مواردی كه قرائت حافظ به  تذکر:

 گیرد.پس از مشورت داوران صحت حفظ و تجويد تنها از يک بخش صورت می
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 فصاحت قرائت _ج

گنگی  از دوراساس لهجه خالص عربی، بدون تکلف و يم، تلفظ واضح حروف و حركات برفصاحت در قرائت قرآن كر

 .استو نامفهومی 

 شود:امتیاز است كه امتیاز آن با توجه به عناوين زير تقسیم می 7فصاحت دارای 

 امتياز 3:  تلفظ ممتاز و روان حروف .1

 امتياز 3:  تلفظ ممتاز حركات .2

 امتياز 1:  تنظيم سرعت تالوت .3

 :شدبااختالل در فصاحت به ترتیب زير می دلیلكسر امتیاز به 

 : یردر موارد زامتياز  3كلي از سقف  صورتبهاختالل كلي و عمومي در تلفظ ممتاز و روان حروف  .1

 .مخارج، صفات و احکام حروف* 

 .تکلف يا سستی در رعايت مخارج، صفات و احکام حروف* 

 .هامشدد و تکیه ،زيادت و نقصان در مکث بر حروف ساكن* 

 : در موارد زیر امتياز 25/0مورد ، هراختالل در تلفظ ممتاز حركات .2

 .كوتاه و كشیدهحركات  *

 .اساس لهجه فصیح عربیحركات برنقص در كیفیت تلفظ  *

 .نقصان و زيادت در كشش صداهای كوتاه و كشیده *

 : امتياز در موارد زیر 25/0مورد ، هراختالل در سرعت تالوت .3

و  ز كلماتابرخی  ، اِسراع و اِبطای)تند و كند خواندنمتناسب ادای حروف و حركات در طول تالوت سرعت  *

 .(عبارات

كیفیت  موجب خلل در درمجموعكه )سرعت ادای حروف و حركات و مد طبیعی در طول تالوت نداشتن توازن  *

 .گردد(ترتیل تالوت می

وت او التام سؤال، ز اتمكه قبل ا ه باشداگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت :ذکرت

به ؤال سپايان  حافظ تاد، امتیاز تجويد حافظ، میانگین امتیاز سؤاالتی است كه قطع گرد« هادی حافظان»توسط 

 پاسخ داده است. هاآن
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 امتياز( 15) وقف و ابتدا

تحقیق، تحقیق  هایرشته امتیاز است؛ ولی در مرحله نهايی مسابقات 15سقف امتیاز وقف و ابتدا در مسابقات، 

 است 14 قف امتیاز،سو  شودامتیاز مثبت لحاظ می 1 ،شودارائه میهمراه حفظ و ترتیل كه قطعه ثابت يا همسان 

 .شودجداگانه ذكر می طوربه دهی در چنین مسابقاتیامتیاز روشو 

 كسر امتياز:عمومي موارد 

امتیاز  3تا  5/2موجب كسر آيات، اقبح  میان آيات و وصل )دارای مفهوم كفرآمیز(يا ابتدای اقبح  ، وصلوقف .1

 شود.می

امتیاز  2تا  5/1موجب كسر  ،ی آياتقبیح مغیر معناو وصل  میان آيات يا ابتدای قبیح مغیر معنا ، وصلوقف .2

 شود.می

 شود.یاز میامت 5/1تا  1موجب كسر  و وصل قبیح ناقص آيات، میان آيات يا ابتدای قبیح ناقص ، وصلوقف .3

جب كسر مواال بكه حسب مورد، ممکن است معنای اقبح يا قبیح ايجاد كند، مطابق بندهای عبور از وقف الزم  *

 شود.امتیاز می

 شود.امتیاز می 1تا  5/0های وقف، وصل و ابتدا موجب كسر رعايت نکردن اولويت .4

 شود.میامتیازی كسر ن ،هاآننظاير عطسه، سرفه و  كمبود نفس، دلیلری بهدر مورد وقف اضطرا . 5

مبود ک دلیلبه  يحتّ )و وقف قبیح يا اقبح  کندسب عبور توجهي، از محل وقف منالحاظ بيدرصورتي که قاري به تبصره:

 شود.کسر مي امتیاز ، از او3و  2، 1 و مطابق بندهاي شودنميوقف او اضطراري محسوب مرتكب شود، نفس( 

 شود.امتیاز در هر مورد می 3موجب كسر  ،در غیر محل وقفمخفی يا آشکار نفس كشیدن  .6

 شود.امتیاز می 5/0موجب كسر  ،نفستکرار بدون دلیل هربخش از آيه در هر .7

 هد شد.اي باشد، موجب کسر امتیاز نخوا: اگر تكرار براي اصالح اغالط اعرابي، حرفي و کلمه1تبصره

 خواهد شد.اشد، امتیازي کسر ندلیل اصالح محفوظات بصورتي که تكرار بههاي حفظ، دررشته : در مسابقات2تبصره

به  اضع زيريک از موحفظ و ترتیل، در هرهای تحقیق، تحقیق همراه مکث نامتناسب و بیش از حد در رشته .8

 :شودمیمنجر امتیاز در كل تالوت  1امتیاز و حداكثر تا  25/0كسر 

 ؛مکث طوالنی در مواضع وقف اضطراری .1 ـ 8

 .زننده نظم قرائت. مکث طوالنی برهم2 ـ 8
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 برای وقف و ابتدا لی رااختیاری، مح صورتبهفقط در مواردی كه حافظ ، های حفظسابقات رشتهمدر  :1تذکر

 باشد وظاتمحف ارائهاشکال در دلیل به و مکث وقف نامناسب ؛ اما چنانچهدشوكسر می امتیازد، از او كنانتخاب می

 كسر نخواهد شد.از او ی متیاز، ايا برای تصحیح قسمتی كه اشتباه تالوت كرده، ابتدا نمايد

الوت سؤال، ت ز اتماماكه قبل  ه باشداگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد يا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت :2ذکرت

ه كشود ه میگرفت درنظرسؤاالتی  اساسبرفقط حافظ،  ابتدایوقف و د، امتیاز گرد او توسط هادی حافظان قطع

 پاسخ داده است. هاآنبه حافظ تا پايان سؤال 

 

 :های تحقیق، تحقیق همراه حفظ قرآن و ترتیلامتیازدهی مرحله نهایی مسابقات رشته

ای ت است که به قاریمثبامتیاز امتیاز دیگر،  1گیرد و صورت می 14 از امتیاز وقف و ابتدا در این مرحله کسر .1

 گیرد که:تعلق می

 امتیازی از او کسر نشده باشد. .1 ـ 1

، نباشد شکالا دچار قاری بهترین وقف، وصل و ابتداها را انجام داده باشد. چنانچه قاری در وقف و ابتدا .2 ـ 1

امتیاز کسر  1رد از سقف موامتیاز به ازای هر 5/0تا  25/0ز اما نتواند بهترین وقف، وصل و ابتداها را انجام دهد، ا

 شود.می

 گیرد.صورت می و بند ذیل شدهیادبند  8طبق  ،کسر امتیاز .2

 یات، ضروری یا دارای اولویت باشد:چنانچه وصل در فواصل آ .3

 شود.امتیاز می 5/1وقف یا ابتدای اقبح )دارای مفهوم کفرآمیز( موجب کسر  .1 ـ 3

 شود.امتیاز می 1وقف یا ابتدای قبیح مغیر معنا موجب کسر  .2 ـ 3

 شود.امتیاز می 5/0وقف یا ابتدای ناقص موجب کسر  .3 ـ 3

ابتداي صحیح  لي امكانو ،اي ناقص، مغیر معنا يا اقبح باشدتبصره: در مواردي که در چند آيه متوالي، ابتدا از آغاز آيه

 شود.براي قاري وجود نداشته باشد، ابتدا از آغاز آيات موجب کسر امتیاز نمي
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امتياز( 20صوت )  

  (تحقيقي رشته )صوت : 

 امتیاز 5:  نگ(رطنین ) .1

 امتیاز 4:  انعطاف .2

 امتیاز 4:  مساحت )وسعت( .3

 شود:به شرح زير توزيع می مساحت صوتامتیاز 

 امتیاز 1 درجه )یک اکتاو( 8ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 2 درجه 11ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 5/2 درجه12ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 3 درجه 13 ترین درجه صدا تااز بم *

 امتیاز 5/3 درجه 14ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 4 اکتاو( )دو درجه 15ترین درجه صدا تا از بم *

 امتیاز 3:  استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت .4

 امتیاز 2:  شدت )حجم يا ولوم(. 5

 امتیاز 2تحرير:  .6

 شود.کسر امتیاز مي،فقط توسط داور صوت  ، و نظاير آن پريدن در گلو، سكسكه  آب* 
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  (و حفظ ترتيلهاي رشته)صوت : 

 امتیاز 6:  نگ(رطنین ) .1

 امتیاز 4:  انعطاف .2

 امتیاز 3:  شدت )حجم يا ولوم( .3

 امتیاز 3:  استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت .4

 امتیاز 5/2:  مساحت )وسعت( .5

 امتیاز 5/1:  تحرير .6

 شود.کسر امتیاز مي،فقط توسط داور صوت  ، و نظاير آن  پريدن در گلو، سكسكه آب* 

 

وت او التام سؤال، ز اتمكه قبل ا ه باشدندهد يا در ارائه آن به میزانی اشکال داشت اگر حافظ سؤالی را پاسخ تذکر:

افظ تا حكه شود گرفته می نظردرسؤاالتی  اساسبرفقط حافظ،  صوتد، امتیاز توسط هادی حافظان قطع گرد

 پاسخ داده است. هاآنبه پايان سؤال 
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 (امتياز 30)لحن 

 لحن رشته تحقيق : 

 : معيارهاضوابط و  _الف

 امتیاز 5:  (هاپردازش نغمهقدرت تنغیم ) .1

 امتیاز 4:  گیری(ها بر عبارات )اندازهتنظیم و توزيع آهنگ .2

 امتیاز 4:  (نبر صحیح كلمات)های صوتی رعايت تکیه .3

 د.شوكسر میامتیاز  25/0 ،تغییر پذيرد یرعرفیغفاحش و كامالً  صورتبه  هكه نبر كلم * هرمورد

 امتیاز 4های صوتی و لحنی: معانی و رعايت تعبیرات با استفاده از مهارت یالقا .4

 امتیاز 2:  مقام ی ياهای لحن. تنوع رديف5

 امتیاز 2:  تأثیر معنوی )خشوع در تالوت( .6

 امتیاز 2:  های زيبا و جذاب. انتخاب رديف7

 امتیاز 2 : های لحنیخالقیت و نوآوری مطابق با عرف تالوت در رديف .8

 امتیاز 2:  استفاده هنری و مطلوب از تحريرها .9

 امتیاز 2:  ارائه فرود عرفی در مقام و محدوده درجه صوتی شروع تالوت .01

 .شروع بامشابهت فرود :  امتیاز 1 *

 اكتاو يکشروع در محدوده صوتی حداكثر  بانزديک بودن درجه صوتی فرود  : امتیاز 1* 

 امتیاز 1:  انتخاب سرعت مناسب .11

 : موارد كسر امتياز _ب

 امتياز: 2. موارد كسر 1

 ؛خارج از توقع تالوت مجلسی(متعارف )غیرطور بهشروع تالوت  .1 ـ 1

 .(پرده 5/1بیشتر از ها )ناهمگونی رديف .2 ـ 1

 امتياز: 1. موارد كسر 2

 .خروج از مقام .1 ـ 2

 .انتقال ناهمگون مقام .2 ـ 2

 .(ردهپ 5/1ها )كمتر از ناهمگونی رديف .3 ـ 2

 .ناهمگونی صوت و لحن .4 ـ 2
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 امتياز: 5/0. موارد كسر 3

 ؛نغمات یتکلف و فشار در اجرا .1 ـ 3

 .عدم توازن در سرعت تالوت .2 ـ 3

 امتياز: 25/0. موارد كسر 4

 ؛ناكوكی يا خروج از رديف صدا .1 ـ 4

 .نامطلوب بودن يا لغزش تحريرها .2 ـ 4

، كسر امتیاز صورت و بیش از اين دامتیاز تجاوز كن 4درمجموع موارد منفی، نبايد از كسر امتیاز میزان  تذکر:

 گیرد.نمی
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 هاي ترتيل و حفظلحن رشته : 

 : ضوابط و معيارها -الف

 امتیاز  5:  رعايت اسلوب ترتیل .1

 امتیاز 4:  مقاميا  یهای لحن. تنوع رديف2

 امتیاز  4:  گیری(ها بر عبارات )اندازهتنظیم و توزيع آهنگ .3

 امتیاز  4:  (نبر صحیح كلمات)های صوتی رعايت تکیه .4

 د.شوكسر میامتیاز  25/0 ،تغییر پذيرد غیرعرفیفاحش و كامالً  صورتبه  هكه نبر كلم * هرمورد

 امتیاز  4:  (هاپردازش نغمهقدرت تنغیم ) .5

 امتیاز  2:  تأثیر معنوی )خشوع در تالوت( .6
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ين، كسر امتیاز صورت و بیش از ا دامتیاز تجاوز كن 4درمجموع موارد منفی، نبايد از كسر امتیاز میزان  : 1 تذکر

 گیرد.نمی

 به او امتیاز لحن دادهد، كنمیطبیعی قرائت  صورتبهحفظ، فقط در مواردی كه حافظ  هایدر رشته : 2تذکر 

سر كتل گردد، دچار اشتباه يا مکث شود و نظم قرائت وی مخدلیل فراموشی، در مواردی كه حافظ بهو  شودمی

 .پذيردنمیصورت  امتیاز

وت التم سؤال، ل از اتماكه قب ه باشديا در ارائه آن به میزانی اشکال داشتاگر حافظ سؤالی را پاسخ ندهد :  3تذکر 

 حافظ تاه كشود درنظر گرفته میسؤاالتی فقط براساس حافظ،  لحند، امتیاز او توسط هادی حافظان قطع گرد

 پاسخ داده است. هاآنبه پايان سؤال 
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 امتياز( 100) صحت حفظ

 .استكلمات  الخطرسم* مبنای اصلی و غالبی در بخش صحت حفظ، ظاهر و 

 و تغيير(: جاییه، جاباشتباه در حركات و حروف )حذف، اضافه .1

 امتیاز 5/0 فوری حافظ: كسرتصحیح  .1ـ  1

 امتیاز 1 : كسرحافظتصحیح نکردن  .2ـ  1

)نظیر:  شوندو كلماتی كه در دستور زبان عربی حرف تلقی می استمنظور از حرف در اين بخش، حروف الفبا * 

مه صورت متیاز در ستون كلاكلمات، كسر  گونهنيابروز اشکال در  صورتدر شود.را شامل نمی حتی، الی، فی، عن(

 پذيرد.می

 شود؛ه میگرفت نظريک مورد كسر امتیاز برای حافظ در* اگر حركت كوتاه به حركت كوتاه ديگر تبديل شود، فقط 

 «.اَنتِ»به « اَنتَ»، «عبادٍ»به « عبادٌ»تبديل  مانند

فته ر گرنظمورد كسر امتیاز برای حافظ در * اگر حركت كشیده به حركت كشیده ديگری تبديل شود، فقط يک

 «.تابَا»به « تابوُا»، «هااِنَّ»به « اِنّهُ»تبديل  مانندشود؛ می

افظ حز برای يک مورد كسر امتیاجنس خود يا بالعکس تبديل شود، فقط * اگر حركت كوتاه به حركت كشیده هم

 «.ربِّ»به « ربّی»، «قاال»به « قالَ»تبديل  مانندشود؛ نظر گرفته میدر

فظ رای حابدو بار كسر امتیاز  جنس خود يا بالعکس تبديل شود،همگر حركت كوتاه به حركت كشیده غیر* ا

 .«فأتِ»به « فأتوا»، «قالوا»به « قالَ» تبديل مانندشود؛ نظر گرفته میدر

حرف  عنوانهب* يک حرف در ضماير، يک حرف در موصوالت، حرف مضارعه و موارد مشابه، هنگام تبديل و تغییر 

به « ذیالَّ »، «منکَ» به« منهُ»، «منُکم»به « منهُم»تبديل  مانندگردد؛ در همین ستون كسر امتیاز می ،تلقی شده

 «.يَغفرُ»به « رُتَغف»، «الَّتی»

تیاز امشود و فقط يک بار كسر يک حرف حساب می بايد توجه داشت كه حرف همراه حركت خود مجموعاً *

 .گیردمیصورت 

ز ااشد، پس تلفظ آن دارای ابهام ب روشتغییر در مخرج حرف يا  دلیلدر مواردی كه قرائت حافظ به  تذکر:

 گیرد.تنها از يک بخش صورت میكسر امتیاز  ،مشورت داوران صحت حفظ و تجويد

 جایی و تغيير(:هاشتباه در یك كلمه )حذف، اضافه، جاب .2

 امتیاز 1 : كسرحافظفوری تصحیح  .1ـ  2

 امتیاز 2 : كسرداور هادیبا تذكر تصحیح حافظ  .2ـ  2

 امتیاز 3 : كسرحافظتصحیح نکردن  .3ـ  2
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، قرآن الخطوجه به رسمتيا  دو يا چند كلمه آمدهتركیبی از حروف و كلمه يا  صورتبهكلماتی كه در قرآن كريم  *

 ، فاسقیناكموه.فلیقاتل، فسیکفیکهم مانندد؛ شويک كلمه محسوب می

گیرد؛ صورت می د، كسر نمره در بخش كلمهكلمه تغییر كنو معنای جايی حروف )نه اعراب( ريشه ه* اگر در جاب

 «.بصیر»به « نصیر»، «يعملون»به « يعلمون»مانند تبديل 

و كسر  شودمیسبه يک كلمه محا منزلهبه، در امتیازدهی قبل يا بعد از آنكلمه حركت در و يک  كلمه* يک 

مِن » جایبه« و ربُّک»، «اِنَّ اهللَ» جایبه« اهللُو »لحاظ خواهد شد؛ مانند:  هامتیاز مربوط به آن در ستون كلم

 .«ربِّک

آن در  و كسر امتیاز مربوط به شودمیيک كلمه محاسبه  منزلهبه، در امتیازدهی كنار هم* يک حرف و يک كلمه 

 .«و قالوا هذه انعام و حرث» جایبه« هذه انعام و حرث»لحاظ خواهد شد؛ مانند:  هستون كلم

، بعضی از حروف آن و اختالل در كل يا شودمیيک كلمه محسوب يا بیشتر(  یحرفتک)يک از حروف مقطعه هر* 

 گردد.موجب كسر نمره در ستون اشتباه در كلمه می

 جایی و تغيير(:هاشتباه در كلمات )حذف، اضافه، جاب .3

 امتیاز 5/1 : كسرحافظفوری تصحیح  .1ـ  3

 امتیاز 5/2 : كسربا تذكر داور هادیتصحیح حافظ  .2ـ  3

 امتیاز 4 : كسرحافظتصحیح نکردن  .3ـ  3

 جایبه« هللاسبیل  المجاهدون باموالهم و انفسهم فیو»؛ مانند: منظور از كلمات، عبارتی بیش از يک كلمه است *

 .«بصیرلون اهلل بما تعمو» جایبه« اهلل خبیر بما تعملونو»، «بیل اهلل باموالهم و انفسهمو المجاهدون فی س»

 ها در حکم عبارت است.بسمله در ابتدای سوره *

 :هاآنجایی هعدم رعایت ترتيب آیات و جاب .4

 اگر جاافتادگی در حد يک آيه باشد: .1ـ  4

 امتیاز 2 : كسر حافظفوری تصحیح  .1ـ  1ـ  4

 امتیاز 3 : كسر با تذكر داور هادیتصحیح حافظ  .2ـ  1ـ  4

 امتیاز 5/4 : كسر حافظتصحیح نکردن  .3ـ  1ـ  4

 : يک آيه باشد بیش ازاگر جاافتادگی  .2ـ  4

 امتیاز 5/2 : كسر حافظفوری تصحیح  .1ـ  2ـ  4

 امتیاز 5/3 : كسر با تذكر داور هادیتصحیح حافظ  .2ـ  2ـ  4

 امتیاز 5 : كسر حافظتصحیح نکردن  .3ـ  2ـ  4
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 الل آيه،خباه در صورت ايجاد اشتاست و درمنظور از انتقال به آيه يا آيات ديگر فقط در مورد ابتدای آيات * 

 و در ستون كلمات كسر امتیاز خواهد شد. شودنمیانتقال محسوب 

م مات انجاز در ستون كلد، كسر امتیاشومشابه است دچار اشتباه  باهم هاآناگر حافظ در خالل آياتی كه ابتدای  *

 خواهد شد.

شود و  ار اشتباهدچ ،شودكه با حروف مقطعه آغاز می ،گريای به سوره ددر انتقال از انتهای سورهاگر حافظ * 

نجام ا دور به آيات در ستون انتقال امتیازكسر  ،درا تالوت كن یديگر حروف مقطعه صحیح، حروف مقطعه جایبه

داور هادی مشابه،  حروف مقطعهمورد در  .«كهیعص» جایبهاتمام سوره كهف بعد از « طه»قرائت مانند  ؛گیردمی

ص د از مشخند و بعكتا ادامه آيات را تالوت  كندو صبر  هدپس از وقف حافظ، اشتباه را به وی تذكر ند تواندمی

ام سوره عد از اتمب« لمرا»قرائت مانند  ؛شدن نوع اشتباه، كسر امتیاز را در ستون كلمه يا انتقال به دور انجام دهد

 .«المص» جایبهسوره انعام  مامبعد از ات« الم»و قرائت « الر» جایبهتوبه 

 .شودی منظور میعبارت ستون اشتباهدر  ،آيات كمتر از يک سطراشتباه در  *

 د.شوانتقال به دور محسوب می ،بیش از يک سطر باشند جاافتادهچنانچه آيات كوتاه  *

نمره  4 ی هر سطرازاند، به كتمام آيه را كمک داور هادی را تالوت نکند و  اگر حافظ يک آيه بیش از يک سطر *

 شود.سر میك

 مكث و تكرار: .5

 ، برایندكو بار تکرار بیش از حد متعارف مکث نمايد يا عبارتی را برای يادآوری حداكثر تا د كنندهشركتاگر 

 شود.از وی كسر می امتیاز 5/0تکرار بار هرمکث و هر

فقط حسب نوع و  كندمیمساعدت داور هادی موفق به ادامه تالوت نشود،  ،پس از مکث كنندهشركتاگر  *

 شود.نظر گرفته میمنفی برای حافظ در كمک، امتیاز

، مکث امتیاز نموده و عالوه بر كسركننده پس از مکث، اشتباه تالوت نمايد، داور هادی مساعدت اگر شركت* 

  .نمايدیحسب نوع كمک، امتیاز منفی از حافظ كسر م

ا رلمه اول بتدا كصورت امکان داور هادی اشود، دراز مکث، موفق به تالوت عبارت ن اگر حافظ در خالل آيه پس *

رت آوری، عباصورت عدم ياددر گیرد.كسر امتیاز صورت میدر ستون كلمه  ،تالوت حافظ صورتدر دهد ومیتذكر 

 نمايد.و در ستون كلمات كسر امتیاز می كندمیرا تالوت 

يه به ی آيبتدابارت اعند، داور هادی بايد با خواندن كش و برای يادآوری آن مکث اگر حافظ ابتدای آيه را فرامو *

 .حافظ كمک نمايد و كسر امتیاز را در ستون كلمات انجام دهد

برای تشخیص داور هادی و از  هداگر در ابتدای تالوت و طرح سؤال توسط داور، حافظ سؤال را تشخیص ند* 

يید بگیرد يا نام سوره، شده تأبخش قرائت برایداور هادی از بخواهد د يا در حین تالوت سؤال درخواست كمک كن
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 از وی كسر خواهد شد. امتیاز 5/0مورد به ازای هر ،بپرسدداور هادی شماره صفحه يا شماره آيه را از 

ا ی سوره رو ابتدا ندكمیتنها به ذكر نام سوره اكتفا  ،شودكه از ابتدای سوره آغاز میرا سؤاالتی  اور هادید *

 .كندقرائت نمی

از  و سپس دشروع كنپس از استعاذه و بسمله ، قرائت خود را هادی اگر حافظ پس از طرح سؤال توسط داور *

 كسر امتیاز در ستون كلمات درج خواهد شد. ،سؤال را تکرار نمايد د مجددبخواهداور هادی 

 5/0از قبل ه اضافنفس هرقرائت به ازای  ،بیش از يک جمله باشد یاگر برگشت حافظ برای يادآوری قسمت بعد* 

 شود.از وی كسر می امتیاز

ر مالک كس ه اول* چنانچه حافظ پس از اشتباه و تذكر داور، مرتکب اشتباه ديگری در تالوت شود، صرفاً اشتبا

 امتیاز است و كسر امتیاز آن در ستون عدم تصحیح، همان اشتباه درج خواهد شد.


